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pääkirjoitus

NLP tarjoaa hyvän
elämän reseptejä

Monet NLP-koulutuksissa ”uudestisyntyneet” ihmettelevät, miksei NLP:tä opeteta
kouluissa, ja mikseivät ihmiset laajemmin
tiedä tästä upeasta taitojen kokoelmasta,
jonka avulla monet ovat löytäneet uudenlaisen mielekkyyden elämään ja suorastaan
alkaneet kukoistaa. Tähän on lyhyt ja pitkä
vastaus.
Lyhyt vastaus kuuluisi ehkä, että se johtuu
siitä, ettei NLP:llä ole tarpeeksi uskottavuutta ulkopuolisten silmissä. Vaikka miljoonat kokisivat NLP:n parhaaksi asiaksi
maailmassa, se ei tarkoita, että esimerkiksi
yhteisistä verovaroista rahoitettavan koululaitoksen pitäisi yht’äkkiä ottaa tämä ihana
asia opetusohjelmaansa. NLP:n toimivuus
pitäisi pystyä osoittamaan riittävän monessa
tieteellisesti pätevässä tutkimuksessa, jotta
yhteiskunnan kannattaisi ottaa se todesta.
Tutkimusnäyttöä on jonkin verran olemassa,
ja sitä kertyy lisää, mutta sitä on uskottavuuden kannalta vielä liian vähän. NLPkouluttaja Richard Bolstad pitää verkkosivuillaan tietoja NLP-menetelmiä koskevista
tutkimuksista.
Pitkä vastaus ei mahdu tähän pääkirjoitukseen, mutta siinä otettaisiin esiin sellaisia asioita kuten että NLP:tä on epäilty
pseudotieteeksi, kvasiuskonnoksi tai ihan
vain vanhanaikaiseksi huuhaaksi miltei sen
alkuvuosista saakka. Ja että muutkaan terapiamudot eivät välttämättä ole kovinkaan
tieteellisiä. Ja että erilaiset terapiamuodot

kilpailevat keskenään mm. rahoituksesta ja
asemasta yhteiskunnassa. Ja sitten pitäisi
keskustella siitä, ettei NLP alkuunkaan edes
pyri olemaan tiedettä, ja että siltä puuttuvat
tieteellisen toiminnan tunnusmerkit ylipäätään.

Ja sitten toisaalta: gastronomiastakin saadaan helposti epäilyttävää, jos kokki alkaa
esittää liian pitkälle meneviä tai liian heppoisia terveysväitteitä, tai jos hän luulee,
että valkoinen työtakki tekee hänestä tiedemiehen.

Aina välillä joku innokas NLP-osaaja tekee
liian pitkälle meneviä väitteitä NLP:n tehokkuudesta tai markkinoi sitä sopimattomilla
tavoilla. NLP-piireissä vallitseva avoin ja
ennakkoluuloton kulttuuri houkuttelee mukaan paljon ihmisiä, joilla ei ole perustietoja
tieteellisen tiedon luonteesta tai terapiasta
käytäntönä. NLP:tä osaavat siis muutkin
kuin jonkin auttamisammatin opiskelleet,
mikä on tietysti hyvä asia kaikkien kannalta,
mutta mahdollisesti hankalaa NLP:n uskottavuuden kannalta. Ja jotkut menestyneet
kouluttajat, kuten esimerkiksi Tony Robbins, järjestävät suuria massatapahtumia,
joissa käytetään NLP:stä tuttuja menetelmiä
hieman kyseenalaisella tavalla rikastumisen
välineenä. Tämäntyyppisiä ”henkisen kasvun” massatapahtumia psykologit kutsuvat
nimellä ”large group awareness training”, ja
monet suhtautuvat niihin jokseenkin epäillen. Eikä NLP:n perustajienkaan toiminta
aina ole ollut uskottavuutta lisäävää.

Gastronomiaakin on monenlaista: on fine diningia, joka tähtää maksukykyisen
asiakaskunnan miellyttämiseen, hävikkikeittiötä, joka pyrkii ekologisiin ruokanautintoihin, tai traditionaalista, joka tulkitsee
ruokaperinteitä nykyaikaisilla tavoilla.

Itse olen sitä mieltä, että NLP:llä on annettavaa yhteiskunnalle, vaikkei se olekaan
”tieteellistä”. Eihän gastronomiakaan ole
tiedettä, mutta silti useimmat ihmiset nauttivat hyvästä ruuasta.

Minkälaista NLP:tä sinä haluat
ympärillesi?
Itse haluan edistää sellaista NLP:tä, joka
ottaa tieteen ja tutkitun tiedon vakavissaan,
ja soveltaa NLP:n malleja ja menetelmiä
sellaisilla tavoilla, jotka on perusteltavissa
myös tiedeuskovaisille, mutta joka silti
säilyttää kokeilevan, avoimen henkensä,
erilaisuutta kunnioittavan asennoitumisen,
nojaa rohkeasti tiedostamattoman mielen
prosesseihin, on eettisesti ja ekologisesti
perusteltua ja ennen kaikkea, voimauttaa
ja rohkaisee kaikkia tutkimaan ja muovaamaan omaa subjektiivista kokemustaan
sellaiseksi, joka kunkin omaan hyvään elämään kuuluu.
Jonni Roos

MIELI | SYKSY 2018 3

Huon
itsetun
on vai
rajoitta
uskom

Ensikosketukseni NLP:hen oli kesäkuussa 2014, jolloin

Practitioner –kurssille. Syy koulutukseen osallistumiseen

mys huonosta itsetunnosta, jonka perimmäiset syyt om

yläasteen jatkuneessa koulukiusaamisessa. Olin etsinyt

nosta itsetunnosta eroon siinä kuitenkaan onnistumatt
sa vuonna 2012 olin kuullut NLP:stä ja muistan, kuinka

ikinä mahdollisuus osallistua NLP-koulutukseen, suositt
nen kirjoittaa itseä rajoittavista uskomuksista ja
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Kuva: Maria Kalmi
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Rajoittavat uskomukset ovat sellaisia omien kokemusten kautta
syntyneitä käsityksiä esim. itsestä, jotka ovat olleet olemassa niin
pitkään kuin vain jaksaa muistaa. Ja koska ne ovat olleet olemassa
hyvinkin pitkään, ihminen itse on alkanut pitää niitä totuutena
eikä osaa kyseenalaistaa niitä.

Mitä ovat rajoittavat uskomukset?
NLP Practitioner –kurssilla puhuttiin rajoittavista uskomuksista. Rajoittavat uskomukset ovat sellaisia omien kokemusten
kautta syntyneitä käsityksiä esim. itsestä,
jotka ovat olleet olemassa niin pitkään
kuin vain jaksaa muistaa. Ja koska ne ovat
olleet olemassa hyvinkin pitkään, ihminen
itse on alkanut pitää niitä totuutena eikä
osaa kyseenalaistaa niitä. Usein rajoittavien uskomusten kohdalla ihminen on niin
”ohjelmoitunut” poimimaan ympäristöstään vain omia rajoittavia uskomuksia
puoltavia näkemyksiä ja jättää huomioimatta kaikki vastakkaiset näkemykset.
Niin kauan kuin muistan, olen ajatellut,
että minulla on huono itsetunto. Kiusaaminen on alkanut jo esikoulussa ja siitä lähtien olen enemmän tai vähemmän kokenut
olevani erilainen ja ei-hyväksytty sellaisena
kuin olen. Olen aina miettinyt paljon sitä,
mitä muut minusta ajattelevat tai mikä
minussa on vikana, koska en kelpaa sellaisena kuin olen. Näille näkökannoille olen
rakentanut käsityksen siitä, että minulla
on huono itsetunto. Ja vaikka ulkopuoliset
ihmiset ovat viitanneet hyvin treenattuun
vartalooni ja kysyneet:”Miten sulla muka voi olla huono itsetunto, kun sulla on
tollanen kroppa?”, ei näillä kommenteilla
ole ollut mitään vaikutusta siihen, kuinka
koen itseni, sillä itsetunto on ihmisen itsensä käsitys omasta itsestään, eikä sillä ole
mitään tekemistä ulkoisten ja pinnallisten
asioiden kanssa.
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Ihminen voi olla ujo ja ulospäinsuuntautunut riippuen tilanteesta
NLP:ssä puhuttiin myös siitä, että meillä
kaikilla on uskomuksia siitä, millaisia olemme. ”Olen aina ollut hiljainen ja ujo”, on
esimerkiksi yksi hyvin voimakas uskomus,
joka minulla on ollut itsestäni. Mutta olenko kaikissa tilanteissa hiljainen ja ujo? En
voi sanoa olevani. Minulla ei ole mitään
ongelmia puhua kymmenien ihmisten edessä julkisesti, niin kauan, kun tiedän, mistä
puhun. Ei myöskään ole ollut ongelmaa
vetää alkulämmittelyä 10 000 ihmiselle
Naisten Kymppi –tapahtumassa. Mutta jos
olen juhlissa, joissa on kymmenenkin ventovierasta ihmistä, ja minun pitäisi puhua
small talkia, niin olen paniikissa. Vetäydyn
kuoreeni enkä puhu mitään.

Rajoittavia
uskomuksia voi
muuttaa, mutta se
vaatii työtä.
Pelkästään rationaalisella ajattelulla
niitä ei muuteta.

Muistan NLP:stä harjoituksen, joissa parin
kanssa piti kertoa toiselle, että olen jotain
ja sitten olen jotain muuta. Itse käytin esimerkiksi ilmaisuja:”Olen herkkä ja vahva”,
”Olen ujo ja ulospäinsuuntautunut” jne.
Helposti kategorisoimme itsemme ja ajattelemme sitä sitten absoluuttisena totuutena tyyliin ”näin se on aina ollut ja tulee
aina olemaan”. Kuitenkin totuus on, että
olemme yhdessä tilanteessa yhtä ja toisessa
toista. Ei ole olemassa mitään absoluuttista,
kaikissa tilanteissa pätevää totuutta.

Minulla on hyvä itsetunto, koska
olen aina uskaltanut toteuttaa
unelmani
Eräs tammikuinen junamatka muutama
vuosi sitten sai minut myös ajattelemaan
sitä, kuinka olen määritellyt sen, että minulla on huono itsetunto. Olin illan aikana
tutustunut vieraaseen ihmiseen eräässä
Helsingissä pidetyssä tilaisuudessa ja olimme menossa samaa matkaa junalla Helsingistä Jokelaan. Junassa kerroin vieraalle
naiselle itsetunto-ongelmistani ja totesin:
”Minulla on aina ollut huono itsetunto,
mutta se ei kuitenkaan koskaan ole estänyt
minua toteuttamasta mitään asioita, joita
olen halunnut.” Tähän minua vastapäätä
istuva nainen totesi: ”No minua on.”
Se tavallaan avasi silmäni uudenlaiseen
määritelmään. Olen ollut itse lukkiutunut
näkemykseen, jonka mukaan minulla on
huono itsetunto, koska aina murehdin
paljon sitä, mitä muut minusta ajattelevat

oma mieli | laura nurminen

Kuva: Laura Nurminen

Mitä pidempään
rajoittava uskomus
on ollut, sitä
pidempään vaatii
sen muuttaminen.
Mutta se on
mahdollista.”

ja tunnen itseni huonommaksi kuin muut.
Mutta voisihan ajatella myös niin, että koska olen aina uskaltanut toteuttaa unelmani
riippumatta siitä, mitä muut minusta ajattelevat, minulla on hyvä itsetunto. En vaan
ikinä ollut tullut ajatelleeksi sitä.

Miten rajoittavia uskomuksia voi
muuttaa?
Rajoittavia uskomuksia voi muuttaa, mutta se vaatii työtä. Pelkästään rationaalisella
ajattelulla niitä ei muuteta. Mitä pidempään rajoittava uskomus on ollut, sitä
pidempään vaatii sen muuttaminen. Mutta
se on mahdollista. Minkälaisia keinoja olen
itse käyttänyt uskomusten muuttamisessa?
Olen iltaisin nukkumaan mennessä toistanut itselleni joitakin kertoja mielessä sitä
uskomusta, jota haluan vahvistaa, esimerkiksi näin:”Minulla on hyvä itsetunto, koska olen aina uskaltanut toteuttaa unelmani.”
Kun uusi uskomus istutetaan mieleen viimeisenä ajatuksena ennen nukahtamista ja
sitä toistetaan riittävän pitkä aika, se alkaa
pikkuhiljaa korvata vanhaa uskomusta.

Hyvän itsetunnon lisäksi minun on ollut
vaikeaa nähdä itseäni rohkeana, jollainen
olen aina halunnut olla. Vaikka useat ihmiset ovat minulle sanoneet minun olevan
rohkea, minun on ollut hyvin vaikea omaksua itse samaa ajatusta itsestäni. Siitäkin
huolimatta, että esimerkiksi suuri idolini
Antti Tuisku kehui vuosi sitten tapaamisessamme itse asiassa peräti kolmeen kertaan
minun olevan rohkea! Siitä sain toimivan
idean: Teetätin sisustustarran Antin sanoista:”Sie oot älyttömän rohkee” ja liimasin
sen jääkaapin oveeni, jotta näen sen monta
kertaa päivässä.
Tutustuminen NLP:hen muutti elämäni,
koska se avasi silmäni kaikille niille rajoittaville uskomuksille, joita minulla on ollut
itsestäni. Olen onnellinen kokiessani nyt,
että minulla on hyvä itsetunto. Koskaan ei
ole liian myöhäistä tai mahdotonta alkaa
kyseenalaistaa ja muuttaa omia rajoittavia
uskomuksiaan, sillä rajoittava uskomus on
nimensäkin mukaisesti vain uskomus, ei
absoluuttinen totuus, vaikka se sellaiselta
tuntuukin.
Laura Nurminen
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KUUNTELE
SYDÄNTÄSI
– löydä tiesi kotiin

Miksi silloin
kun on tietoisesti
päättänyt muuttaa
elämänsä suuntaa,
huomaamatta palaakin
vanhaan elämään?
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oma mieli | jaana hautala

NLP-polulla
monet meistä ovat
löytäneet omia oivalluksiaan itsetutkistelun,
tietoisuuden kasvun
ja uudistumisen
kautta.

Elämme jatkuvassa
muutoksen tilassa,
jossa mikään ei ole
pysyvää. Maailma
muuttuu, elämä muuttuu
ja me muutumme, jos
annamme siihen mahdollisuuden, kirjoittaa
Jaana Hautala.
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Myös egomme ja pelkomme ohjaavat elämää
meille tuttujen raamien sisälle. Mikään muutos
ei tapahdu hetkessä.

Itse eksyin NLP-matkallani 2000-luvun
puolella ensimmäistä kertaa pohtimaan
syvemmin elämän merkitystä. Olin silloin
ajautunut jo pitkään ajopuun lailla innostuksen ja merkityksen ulkopuolelle. Olin
hetkeksi jopa turtunut omaan elämääni
– elin täydellisessä suorittajamoodissa.
Onneksi törmäsin NLP:hen, joka herätteli
intohimoani, ja josta lopulta tuli elämäntehtäväni.
Miksi me hukkaamme toisinaan elämän
merkityksen tässä ainutlaatuisessa tarinassa, jonka pääroolissa olemme? Kuinka
usein me pidämme kiinni siitä tutusta ja
turvallisesta, silloinkin kun se ei luo enää
meille syytä nousta aamulla? Miksi pyrimme pitämään kiinni mieleemme sekä
kehoomme koodatuista tutuista malleista
toisinaan niin pitkään, että jopa addiktoidumme niistä? Näitä asioita palaan yhä
uudelleen pohtimaan nykyisin eri valmennus- ja NLP-koulutusryhmissäni.
NLP-polulla monet meistä ovat löytäneet
omia oivalluksiaan itsetutkistelun, tietoisuuden kasvun ja uudistumisen kautta.
Olemme päästänyt irti tärkeistäkin jumi-ajatuksista, jotka ovat kiertäneet kehää tai nojanneet vanhaan tottumukseen.
Olemme haastaneet rakkaita uskomuksiamme, valheellisia totuuksia, jotka ovat
estäneet saavuttamasta unelmiamme.
Viime vuosina Joe Dispenzan ajatukset
ovat herätelleet minua pohtimaan irtipäästöä ja uudenluomista. Riittääkö
toisinaan asioiden hyväksyminen vai tarvitseeko menneisyyden rajoitteista vapautuminen uudenluomista?
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Miksi silloin kun on tietoisesti päättänyt
muuttaa elämänsä suuntaa, huomaamatta
palaakin vanhaan elämään? Vaikka on
rakentanut hyvin muotoiltuja tavoitteita,
toistanut uudenlaisia rutiineja kohti toisenlaista elämää, historia palaa toistamaan
itseään? Joe Dispenza puhuu paljon siitä,
että on tärkeää muuttaa koko vanha persoona ja luoda itsensä uudelleen, jos keho
ja tunteet pitävät vielä kiinni historiasta.
Loogista ajatella, että uudella persoonalla
rakentaa uutta tulevaisuutta ja vanhalla
persoonalla elää tulevaisuudessakin, sitä
menneisyyden todellisuutta.

tärkeää on vapauttaa vanhaa rajoittavaa
energiaa, jotta saa tilaa uudella ja on helpompi uudistua. Kundaliinijooga-opettajani puhuu usein siitä, miten energia
on kuin vesi. Sitä ei voi napata käteen ja
puristaa kouran sisälle.

Myös egomme ja pelkomme ohjaavat
elämää meille tuttujen raamien sisälle. Mikään muutos ei tapahdu hetkessä. Jokaisen
uuden ajatuksen, tunteen ja energian luominen vaatii välillä lukemattomia määriä
toistoja, mutta toisaalta tarvitseeko aina
muuttua? Voisiko riittää oman sydämen
äärelle pysähtyminen?

”Ensimmäinen asia minkä saat syntyessäsi
mukaan elämään, on hengitys ja viimeinen
asia, jonka jätät maanpäälle kuolemassasi,
on hengitys”.

Itse olen vuosia harjoitellut pysähtymistä
sydämen äärelle ja harjoitellut sen kuuntelemista. Joutunut toteamaan, että sydänkin
voi olla vuorattu rajoittavilla tarinoilla,
peloilla sekä ulkoa opitulla ohjelmoinnilla.
Toisinaan voi olla vaikeaa päästää irti niistä peloista, jotka ovat elämän merkityksen
tai onnemme esteeksi rakentuneet. Uskon
itse, ettei mikään muutu, jos sitä ei muuta.
Aivot kulkevat mielellään tuttuja polkua,
keho haluaa tuntea samoja tunteita, sydän
hakee samoja pelkoja, jolloin lopputulos
on sama.
Yksi näkökulma voisi olla energianjohtaminen. Kaikki elämässä perustuu
energiaan. Joogit ja munkit ovat vuosituhansia puhuneet energiasta ja energian
tasapainottamisesta. Kun energia on pitkään epätasapainossa, stressaannumme,
vieraannumme itsestämme ja voimme jopa
sairastua. Kun taas energia on tasapainossa, olemme luottavaisia ja kuulemme
paremmin sydämen ääntä – on helpompaa
löytää omia merkityksiä.
Muutamia vuosia sitten löysin kundaliinijoogan kautta itselleni oivalluksia, miten

Kukaan
toinen ei tiedä
minne sinä olet
elämässäsi

Energia virtaa vapaasti ja sen virtaus on
jatkuvaa. Kundaliinijoogasta löysin itse
luontevan yhteyden uuden luomiseen.

matkalla.

Olet ehkä seurannut tubettaja Jay Shettyä.
Hänen yksinkertainen ajatuksensa pysäytti
minut tänä kesänä.

Itse myötäelin äitini korahduksen eli sen
viimeisen hengityksen saattohoitaessani
häntä muutama vuosi sitten. Suuren surunkin hetkellä minulle tuli vahva tunne
siitä, että hänellä kaikki on nyt hyvin. Aivan kuin sillä hetkellä, kun jotain vanhaa
loppui, jotain uutta alkoi.
Tiedämme hengityksen merkityksen toki,
mutta kuinka tietoisesti käytämme tätä
hengityksen vahvaa voimaa ohjaamaan
elämäämme: ajatuksia, tunnetiloja, energiaa ja intuitiota. Hengitys on syntymälahja
ja loistava työkalu palauttamaan meidät
tähän hetkeen, jossa kaikki on hyvin, ja
josta voi alkaa muutos – matka lähemmäksi itseä.

Kukaan toinen ei tiedä minne sinä
olet elämässäsi matkalla.
Kukaan ei tiedä matkasi syytä – tarkoituksen päämäärää. Meissä kaikissa on sisällä
jokin ainutlaatuisuus, joka tuo merkityksen elämäämme. Japanilaisten mukaan
jokaisella meillä on oma ikigai eli syy
olemassaoloon. Japanilaisten mukaan ikigain tavoittelu ja löytäminen tuo elämään
merkitystä, onnea ja sen myötä terveyttä ja
menestystä. Ikigai perustuu ajatukseen, että ihminen tekisi elämällään jotakin, joka
yhdistää seuraavat neljä elementtiä.

Jotain, jossa olet hyvä
Jotain, jota rakastat
Jotain, mitä maailma tarvitsee
Jotain, mistä sinulle maksetaan
Ikigain löytäminen voi olla joillekin meistä
se puuttuva avain elämän merkityksen löytämiseen.
Omalla polullani päivittäiset hengitysharjoitukset, kundaliinijooga, meditaatio sekä
mielikuvaharjoittelu ovat tuoneet työkaluja avata yhteyttä omaan sydämeeni. Toisinaan kun pelko tai ego ohjaa sydämen
ääreltä harhaan, palaan yksinkertaisiin
jooga tai hengitysharjoituksiin vieläkin
useammin.
Toisina päivinä yksi hengitys jo auttaa
minua pysymään omalla polulla – toisina
päivinä mikään ei riitä, vaan ryntäilevä
mieli juoksee sydäntä karkuun elämän
virrassa. Tiedän, että matka voi olla vielä
pitkäkin, mutta mikäpä olisi parempi tavoite kuin nauttia matkalla olosta. Se on
sitä elämää, jonka aika on nyt.
Elämän merkitys ja onnellisuuden salaisuus on ollut meidän kaikkien edessä kautta aikojen, mutta miksi olemme niin usein
sokeita lähellä oleville asioille? Minkälainen on sinun seuraava hengityksesi – kohti
omaa ikigaita?
Jaana Hautala
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Kaikki ansaitsevat myötätuntoa
riippumatta siitä
miksi kärsivät.
Sinäkin.

Kuva: Unsplash

ITSEMYÖTÄTUNTOA VOI HARJOITTAA
KUIN HAUISTA.
– PIENI HARJOITUS HETKIIN,
JOLLOIN ELÄMÄ NIPISTÄÄ

oma mieli | reija könönen

Kun maailma nipistää tai
murjaisee, on apu todella
lähellä. Sinussa itsessäsi,
kirjoittaa Reija Könönen.

Sisäiset tukijoukkosi ovat aina valmiina
auttamaan, kunhan opettelet kutsumaan ne
paikalle. Ja kunhan uskot, että apua, tukea ja
lämpöä ei tarvitse ansaita tekemällä jotakin
oikein. Kaikki ansaitsevat myötätuntoa riippumatta siitä miksi kärsivät. Sinäkin. Jopa
silloin kun paha mielesi ja murheesi johtuu
siitä, että koet tehneesi jotain väärin ja suomit itseäsi ajatellen ansaitsevasi kärsimyksesi,
koska vika oloosi on omassa käyttäytymisessäsi. Uskomus, että vain kritisoimalla itseään
oppii tilanteista ei pidä paikkaansa. Ruoskimalla lisäät vain riittämättömyyden tunnetta
ja epävarmuutta.
Itsemyötätunnon voima on niin valtava, että
se voi mullistaa maailmasi. Itseensä ystävällisesti suhtautuva voi kokeilla uutta ja epäonnistua maailman siitä kaatumatta. Hyväksyä
itsensä omana epätäydellisenä itsenään. Tukea itseään elämän kolhuissa.

ollut ainakin minulle tärkeä apuri monessa
käänteessä. Niin pienissä murheissa kuin
järeissä, elämän perustuksia ravistelevissa
suruissakin. Uskomatonta, miten paljon
voimaa mahtuu lyhyeen, kolmivaiheiseen
harjoitukseen. Ja aikaa itsensä auttamiseen
tällä tavoin kuluu vain muutama minuutti.
Itsemyötätunto on taito ja sitä voi treenata ihan samalla tavoin kuin kuntosalilla
hauista. Neffin ’Itsemyötätuntoinen tauko’
- harjoitusta kannattaa siis tehdä jo hyvinä
hetkinä. Silloin on tekniikka hallussa niitä
hetkiä varten, kun arki ripottelee polulle
ei-toivottuja asioita.
Itsemyötätunto koostuu kolmesta osasta:
tietoisesta läsnäolosta, ihmiselon kokemusten yleisinhimillisyyden näkemisestä
sekä siitä, että haluaa kohdella itseään
hyvin. Tässä harjoituksessa ovat mukana
kaikki nämä elementit.

Kristin Neff on kehittänyt pienen, mutta tehokkaan itsemyötätuntoharjoituksen. Se on
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Itsemyötätunto koostuu
kolmesta osasta: tietoisesta
läsnäolosta, ihmiselon
kokemusten yleisinhimillisyyden näkemisestä
sekä siitä, että haluaa
kohdella itseään
hyvin.
Kuva: Unsplash

14 MIELI | SYKSY 2018

oma mieli | reija könönen

HARJOITUS

Itsemyötätuntoinen tauko
Aloita etsimällä muististasi joku pienehkö harmitus viime päiviltä ja harjoittele
sen käsittelyä tällä kolmivaiheisella tekniikalla.

Askel 1: Pysähdy ja huomaa kärsimyksesi
Joskus elämä läimäyttää kasvoille niin, ettei kipua
ja tuskaa voi olla huomaamatta. Yllättävän monesti
käy kuitenkin niin, ettemme huomaa kärsimystämme. Näin varsinkin silloin kun koemme, että tuska
on itse aiheutettua. Jos olemme sanoneet jotain
tyhmää, tehneet virheen tai toimineet jotenkin
muuten omien normiemme vastaisesti, olemme
niin keskittyneet ruoskimaan itseämme, ettemme
huomaa kärsivämme.
Ajatus siitä, ettei saa valittaa saa meidät usein ohittamaan tuskamme. Kyse ei olekaan valittamisesta.
Kyse on siitä, ettei ohiteta tilannetta, muttei myöskään suurennella sitä.
Pysähdy ja huomaa tilanne ja tunne juuri sellaisena kuin se on. Tunnustele miltä sinusta tuntuu.
Pysähdy ja sano itsellesi (ääneen tai äänettömästi)
’Minulla on nyt vaikeaa’, ’Tämä on tuskallinen hetki’
tai mitkä sanat tilannetta mielestäsi kuvaavatkaan.
Pääasia on, että pysähdyt havainnoimaan oloasi ja
huomaat miltä tuntuu.

Askel 2. Ymmärrä, että tämä on
osa ihmisenä olemista
Kun olet pysähtynyt huomaamaan huonon hetkesi voit ajatella, että kärsimys kuuluu elämään.
Me kaikki kärsimme. Jokaisen ihmisen elämään
kuuluu niin hyviä kuin huonojakin pätkiä. Surutta ei
selviä kukaan. Tuska ja murheet ovat osa jokaisen

ihmisen polkua, osa jaettua ihmisyyttä. Et ole yksin
tuskasi kanssa.
Usein kärsimyksen hetkellä ajattelemme, että tuskamme on henkilökohtaista ja ainutlaatuista. Tällainen ajattelu saa meidät kokemaan itsemme muista erilliseksi ja
ajattelemaan, että olemme maailman ainoa ihminen
jolle käy näin. Ajatus siitä, että kaikki kärsivät yhdistää
meitä muihin. Olemme kaikki samassa veneessä.

Askel 3: Mieti mitä voit tehdä
parantaaksesi oloasi
Tässä kohtaa voit laittaa käden sydämellesi ja tuntea
sen lämmön. Voit myös vaikka silittää omaa poskeasi
tai kättäsi. Osoittaa kosketuksella, että välität itsestäsi.
Keho reagoi omaan kosketukseesi ihan niin kuin toisen
kosketukseen erittämällä hyvän olon hormonia, oksitosiinia, ja rauhoittumalla.
Samalla voit miettiä, miten voisit kohdella itseäsi hyvin
tällä kärsimyksen hetkellä. Mikä saisi sinut voimaan paremmin? Kuppi teetä, merenrantakävely, elokuva – mikä
juuri nyt saisi sinut tuntemaan olosi paremmaksi? Ole
siis ystävällinen itsellesi ja kohtele itseäsi kuin parasta
ystävääsi, jota haluat auttaa.
Muutaman kokeilukerran jälkeen ota harjoitus mukaan
arkeesi ja katso mitä tapahtuu…
Reija Könönen
Lähde: Kristin Neff: Self Compassion. Stop beating yourself up and
leave insecurity behind

MIELI | SYKSY 2018 15

Tutkimusten
mukaan kolme
tunnetta pidemmällä
aikavälillä huonontaa
olotilaamme – näitä
ovat toivottomuus
avuttomuus ja
arvottomuus.
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Lasikatot

VAIN
LASIA?
Ratkaisun etsiminen ongelmaan energisoi minua. Tiedän onnistuneeni,
kun pystyn vaikuttamaan ja löytämään ratkaisuja. Rahoitusjohtajana
onnistumisen näen erityisesti siitä, että ihmisillä menee hyvin. Että
heidän ongelmaansa on löytynyt ratkaisu ja toiminta yrityksessä jatkuu.
Olen hyvin sitkeä, en jätä työtä kesken. Valmiin työn näkeminen
tuo onnistumisen tunteen.”, toteaa Ritva Ohmeroluoma
Seija Mauron haastattelussa.
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Ritva Ohmeroluoma on suomalaisessa
pääomasijoitusbisneksessä korkeimpaan
asemaan noussut nainen. Uralla eteneminen on hänen mielestään yhdistelmä sattumaa, ratkaisusuuntautunutta asennetta ja
sinnikästä tekemistä. Uran valinta sitä vastoin johtui ainostaan silkasta sattumasta.

Uralla eteneminen on yhdistelmä
sattumaa, ratkai– Rakastumisesta se johtui, sattumasta siis. susuuntautunutta
Jälkeenpäin
uran valinta jakamppailulajien
eteneminen
...
itämaisten
periaate,
että
asennetta
ja sinnivaikuttaa varsin suunnitelmalliselta, askel
ei puske
voimalla
viisaasti,
askeleeltavastaan
etenevältä, mutta
enimmäkseen vaan
kästätoimii
tekemistä.
se on ollut hyvien sattumusten seurausta.
judomaisesti. Voimaa ei pyritä voittamaan
– Mies, johon
rakastuinvastustajan
pääsi opiskelemaan voima valjastetaan
voimalla,
vaan
Tampereen yliopistoon tiedotusoppia. Me– Kun puolison uuden työpaikan takia
nimme
naimisiin ja Tampereella
sitten ihmuutimme Helsinkiin, oli minunkin etoman
voiman
avuksi...

– Yksi askel on johtanut toiseen ilman,
että etukäteen olen sitä suunnitellut. Tosin
jälkeen päin katsottuna kaikki askeleet
näyttävät tarkoituksenmukaisilta ja urani
suoraviivaisesti nousujohteiselta.

Lasikatot ovat lasia
Nainen voi edetä työuralla, siitä Ritva Ohmeroluoma on hyvä esimerkki. Keskeisenä
periaatteena uralla etenemisessä hänellä on
ratkaisukeskeisyys. Toinen on itämaisten
kamppailulajien periaate, että ei puske
vastaan voimalla vaan toimii viisaasti, judomaisesti.

mettelin, mitä itse alkaisin opiskella. Löysin sittävä uusi työpaikka. Hain Arabian
Suomen Judoliiton mukaan tämä tarkoitkauppaopiston, valmistuin merkonomiksi.
tehtaalle vastaavanlaiseen paikkaan, jossa
taa: ”... joustavaa tietä tai tapaa. Voimaa
Olin töissä Nokian paperitehtaalla tuoteolin Jyväskylän Pandalla ollut. En päässyt.
ei pyritä voittamaan voimalla, vaan vaskehittelijänä. Puoliso sai työpakan KeskiEn nytkään luovuttanut helposti ja kysyin,
tustajan voima valjastetaan oman voiman
suomalaisesta, ja muutimme Jyväskylään.
miksi. Arabialta vastattiin, että paikkaan
Ritva Ohmeroluomasta voi hyvällä syyllä
Näin, että
Pandalla
oli tuotekehittelijän
vä!”, vastasin
ja luin
maisteriksi
kahdessa
“selvä!”,
vastasin
ja luin
maisteriksi
kahdessa
tarvitaan
akateeminen
loppututkinto. ”Selsanoa, että hän on ammattilainen. Hallipaikka auki. Hain sitä, mutta minua ei kut- vuodessa. Olin kyllä jo aikaisemmin ajateltusammattilaisen tehtävässä – puheenjohsuttu edes haastatteluun.
lut jatkavani yliopistossa ja jotain pientä jo
tajana
tai jäsenenä
– hän 2018
on ollut 56 hallialoittanutkin.
18 MIELI
| KEVÄT
tuksessa yhteen laskien 300 vuoden ajan.
Kun Pandalta ei vastattu työhakemukseen,
Tämä ammattilaisuus jatkuu edelleen,
Ritva Ohmeroluoma alkoi ratkaisusuunArabialta Ritvan työ eteni ensin KOP:n
vaikka varsinainen työ, pääomasijoitusratautuneesti selvittää asiaa.
yrityskauppa-asiantuntijaksi, sitten päähastoyhtiön toimitusjohtajuus, vaihtuikin
omasijoitusrahastoyhtiön toimitusjohtalähes kahdenkymmenen työvuoden jälkeen – Soitin Pandalle ja kysyin, miksi minua
jaksi vuodesta 1993 vuoteen 2011 asti.
eläkeläisyyteen.
ei kutsuttu haastatteluun. Minulle vastatPääomarahoitusyhtiö oli Matkailunkehitys
tiin, että tuotekehittelijän työtä on aina
Nordia Oy, Finnvera Oy:n ja Sitran omisRitva Ohmeroluoma on myös vankka tahoitanut mies eikä nytkään tähän olla
tama rahasto, jonka toimiala oli kehittää
sa-arvon ammattilainen. Hänen työuransa
naista ajateltu. ”Alkakaa nyt sitten ajatja auttaa kasvamaan erityisesti matkainäyttää loistavasti sen, että lasikatot ovat
telemaan!”, vastasin. Kun olin käymässä
lualan ja palvelualan yrityksiä.
lasia ja ne voidaan rikkoa. Naiset voivat
Jyväskylässä, menin käymään paikan päälsaavuttaa samat asemat kuin miehetkin.
lä – kutsumatta. Esittelin itseni, työkokeRitva Ohmeroluoma toteaa, että uralla
Joskus se tapahtuu helposti, joskus pitkämukseni. Sain sitten paikan, vaikka siihen
etenemiseen on vaikuttanut se, että hän on
jänteisen toiminnan tuloksena.
ei naista oltu ajateltu.
sattumalta ollut juuri sopivaan aikaan juuri sopivalla paikalla.
Ritva Ohmeroluoma on suomalaisessa
pääomasijoitusbisneksessä korkeimpaan
– Yksi askel on johtanut toiseen ilman,
asemaan noussut nainen. Uralla etenemiettä etukäteen olen sitä suunnitellut. Tosin
nen on hänen mielestään yhdistelmä sattujälkeen päin katsottuna kaikki askeleet
maa, ratkaisusuuntautunutta asennetta ja
näyttävät tarkoituksenmukaisilta ja urani
sinnikästä tekemistä. Uran valinta sitä vassuoraviivaisesti nousujohteiselta.
toin johtui ainostaan silkasta sattumasta.
– Rakastumisesta se johtui, sattumasta siis.
Jälkeenpäin uran valinta ja eteneminen
vaikuttaa varsin suunnitelmalliselta, askel
askeleelta etenevältä, mutta enimmäkseen
se on ollut hyvien sattumusten seurausta.
– Mies, johon rakastuin pääsi opiskelemaan
Tampereen yliopistoon tiedotusoppia. Menimme naimisiin ja Tampereella sitten ihmettelin, mitä itse alkaisin opiskella. Löysin
kauppaopiston, valmistuin merkonomiksi.
Olin töissä Nokian paperitehtaalla tuotekehittelijänä. Puoliso sai työpakan Keskisuomalaisesta, ja muutimme Jyväskylään.
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Uralla eteneminen on yhdistelmä
sattumaa, ratkaisusuuntautunutta
asennetta ja sinnikästä tekemistä.

– Kun puolison uuden työpaikan takia
muutimme Helsinkiin, oli minunkin etsittävä uusi työpaikka. Hain Arabian
tehtaalle vastaavanlaiseen paikkaan, jossa
olin Jyväskylän Pandalla ollut. En päässyt.
En nytkään luovuttanut helposti ja kysyin,
miksi. Arabialta vastattiin, että paikkaan
tarvitaan akateeminen loppututkinto. ”Sel-

Lasikatot ovat lasia
Nainen voi edetä työuralla, siitä Ritva Ohmeroluoma on hyvä esimerkki. Keskeisenä
periaatteena uralla etenemisessä hänellä on
ratkaisukeskeisyys. Toinen on itämaisten
kamppailulajien periaate, että ei puske
vastaan voimalla vaan toimii viisaasti, judomaisesti.
Suomen Judoliiton mukaan tämä tarkoittaa: ”... joustavaa tietä tai tapaa. Voimaa
ei pyritä voittamaan voimalla, vaan vastustajan voima valjastetaan oman voiman

ammattilaisia | seija mauro

avuksi... Jos vastassani on minua voimakkaampi mies, ei minun auta ruveta työntämään häntä. Hänhän työntäisi minut
kumoon helposti. Jos taas annan hänelle
vastusta sopivasti, jotta hän työntäisi koko
voimallaan minua ja sitten väistän, kaatuu
hän itse.”
Koko työuran ajan Ritva on työskennellyt
aloilla ja paikoilla, jotka on perinteisesti
ajateltu kuuluvan miehille. Omalla osaamisellaan, asenteellaan ja toimintatarmollaan hän näyttänyt, että naiseus ei ole este
uralla etenemiseen.
– Apulaisjohtajan, sihteerin ja avustajan
paikkoja on tarjottu. Niitä en ole ottanut
vastaan. Apulaisjohtajan paikka näyttää
olevan naiselle enemmänkin päätepiste
kuin välietappi uralla etenemisessä. Esimerkiksi paikka Pandalla yritettiin estää
sen takia, että olen nainen. Sen esteen
ylitin. Ensimmäiseen palkkapyyntööni vastattiin, että ei täällä miehetkään saa noin
isoa palkkaa. ” Sehän ei ole minun ongelmani”, sanoin, ja sain lähes pyytämäni
palkan.
– Tasa-arvoasenteesta työssä ja elämässä
on minun kiittäminen lapsuuden kotiani
ja alakoulun opettajaani. Olen ainut lapsi,
isäni oli asenteeltaan hyvin tasa-arvoinen.
Pienestä pitäen hän otti minut mukaan
rassaamaan moottoripyöriä ja autoja. Isäni sanoi, että jos haluat ajaa moottoripyörällä ja autolla, sinun täytyy tietää miten
moottori toimii ja osata korjata pienet
viat. Opettajani Pylkkäsen Helvin tasa-arvoasennetta kuvasi hänen toteamuksensa
”ei ole olemassa mitään niin vaikeaa työtä,
jota ei nainen osaa tehdä.”

Lasikatot kattoja kuitenkin?
– Vaikka itse olenkin päässyt etenemään
urallani kaikkeen, mihin miehetkin, tiedän, että ei työelämä läpeensä tasa-arvoinen ole. ”Keitäs tyttö kahvia”-asennetta
on vielä monilla työpaikoilla. Tällä hetkellä näyttää pikemminkin siltä, että olemme
menneet taaksepäin. Kun katsoo maan
hallitusta tai pörssiyhtiöiden johtoa, ei
kovin tasa-arvoiselta näytä. Naiskiintiöt

Ritva
Ohmeroluoma on
suomalaisessa
pääomasijoitusbisneksessä
korkeimpaan asemaan noussut
nainen.

eivät ole ratkaisu tasa-arvokysymykseen.
Ratkaisu on, että työntekijän taidot ja
asenne vaikuttaisivat uralla etenemiseen, ei
sukupuoli. Naiseus ei saa olla este.
Tilannetaju ja kyky vastata salamannopeasti ”samalla mitalla” , mutta lempeän
huumorin sävyisesti. Nämä taidot on selkeästi kuultavissa Ritva Ohmeroluoman
haastattelusta. Olisiko nämäkin taitoja,
joita tarvitaan uralla etenemisessä?
– Onhan minullekin lasikattoa osoiteltu.
Tai muuten yritetty näyttää missä naisen
paikka on. Näyttäminen on joskus kovinkin pientä ja hienovaraista, ehkä sanojalle itselleenkin tiedostamatonta. Tästä
esimerkki palaverista, jossa olin kuuden
miehen kanssa ainoana naisena. Tärkeästä dokumentista puuttui kopiot, jolloin
puheenjohtaja sanoi: ”Käytkö Ritva ottamassa kopiot meille kaikille. ” Siihen vas-

tasin: ”Herrajestas, sinäkö et osaa uudella
koneella ottaa kopiota. Lähdetään yhdessä, neuvon sinua.” Toista kertaa ei tämä
kyseinen herra pyytänyt minua sihteerin
töihin!

Onnistumisen näkee sisäisesti tarkistaen
Ritva Ohmeroluoma sanoo pitävänsä ongelmista, olevansa parhaimmillaan ratkaistessaan niitä. Mitä hankalampia ongelmia
sen mielenkiintoisempaa tekeminen.
Hän muistelee yhtä tapausta uransa alkuvaiheelta. Tuotesuunnittelijana hän teki
kerran tosi ison virheen. Rekkalastillinen
suklaapatukoita oli myyty Saksaan. Pakkausvaiheessa huomattiin, että tuotesuunnittelija oli tilannut patukoille liian pienet
laatikot. Virheestä seuraisi toimituksen
myöhästyminen ja jopa kaupan purkaantuminen.
– Ympärilläni seisoi työnjohtaja, työntutkija, työntekijöitä. Kaikki huusivat syytöksiä
suureen ääneen. Totesin: ”No, huutamallahan tämä ei parane. Minä olen syyllinen,
nyt pitää miettiä, miten tämä ratkaistaan.”
Jälkeenpäin työnjohtaja tuli pyytämään
anteeksi ja totesi, että juuri näin. Pitää etsiä
ratkaisu, ei huutaa ja etsiä syyllistä.
– Ratkaisun etsiminen ongelmaan energisoi minua. Tiedän onnistuneeni, kun
pystyn vaikuttamaan ja löytämään ratkaisuja. Rahoitusjohtajana onnistumisen näen
erityisesti siitä, että ihmisillä menee hyvin.
Että heidän ongelmaansa on löytynyt ratkaisu ja toiminta yrityksessä jatkuu. Olen

Naiskiintiöt eivät ole ratkaisu
tasa-arvokysymykseen. Ratkaisu
on, että työntekijän taidot ja
asenne vaikuttaisivat uralla
etenemiseen, ei sukupuoli.
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Mitä
hankalampia
ongelmia, sen
mielenkiintoisempaa
tekeminen.
hyvin sitkeä, en jätä työtä kesken. Valmiin
työn näkeminen tuo onnistumisen tunteen.

NAISTEN PANKKI
• Perustettu toukokuussa 2007, on uniikki suomalainen
keksintö, toiminta vapaaehtoisesti ilman organisaatioita,
tämä mahdollistaa, että kuluprosentti on 15,5 - 17 %
• Ydintehtävä varainhankinta
• Varojen hallinta ja hankkeiden toteutus, koordinaattorit
Kirkonulkomaanavun kautta
• Tavoite kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja toimeentulon
tukeminen
• Organisaatiomalli vapaaehtoisten verkosto
• Rahaa kerätty yli 11 miljoonaa euroa
• Rahaa kerätään: Lahjoitukset; paikalliset tapahtumat:
lukupiirit, lauluillat; valtakunnalliset tapahtumat: KNA, GNA,
LNA, JNA, SNA; tuotemyynti; kirpputorit, joulutorit;
kuukausilahjoittajia yli 3 100; osakkaita 1 553
• Toimintaa 40 paikkakunnalla
• Verkostossa yli 3 000 vapaaehtoista
Tällä hetkellä toimintaa
• kuudessa kehitysmaassa, joissa kahdeksan hanketta
• 41 800 naista hyötynyt suoraan vuodesta 2007
• 200 000 ihmistä hyötynyt välillisesti
• Esim. Kambodzhassa 17 osuuskuntaa =
17 Women Agricultaral Cooperatives.
Ritva Ohmeroluoman haastattelu 19.11.2017
Naisten Pankki -esite/Ritva Ohmeroluoma HS 1.11.2010
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– Onnistumisen tunteeni ei kaipaa toisten
vakuutteluja. Eikä toimitusjohtajana siihen
ole edes mahdollisuutta, sillä paikalla ihminen on kovin yksin ja on itse nähtävä oma
onnistumisensa.
Nyt Ritva Ohmeroluoma on palkkatyöstään eläkkeellä. Työ tasa-arvon puolesta
Naisten Pankki Vapaaehtoisten verkostossa, jossa hän on toiminut sen alkuvaiheista
lähtien, jatkuu edelleen. Hän oli pitkään
ohjausryhmän puheenjohtaja, hän on käynyt useilla tarkastuskäynneillä avustuskohteissa, ideoinut ja organisoinut rahankeräystä kotimaassa ja ohjannut kirjapiirejä.
Aktiivitoiminta verkostossa jatkuu edelleen
– niin myös hallitusammattilaisuus.

Seija Mauro

oma mieli | tuula masalin

mieliharkka
UUTTA VALOA LÄPI VANHOJEN IKKUNOIDEN

Opin tämän harjoituksen Janet Woodjetin englanninkielisessä NLP Practitioner -koulutuksessa.
Tässä yksinkertaisessa harjoituksessa voit oppia aikaisemmista kokemuksistasi ja itsestäsi
hyödyntämällä assosiaatiota ja dissosiaatiota, kirjoittaa Tuula Masalin.
1.

VALITSE TILANNE
• esim. kielteisenä kokemasi tilanne, reaktio, kokemus tai tunnetila, josta haluat saada itsellesi
lisää ymmärrystä

2.

ELÄYDY TILANTEESEEN (ASSOSIOIDU)
• Mitä ajattelet ja tunnet tässä tilanteessa?

3.

TEE TILANTEESTA ELOKUVA, JOTA KATSOT ETÄÄLTÄ (DISSOSIOIDU)
• Katso itseäsi tuossa elokuvassa. Huomaa, millaisia ajatuksia ja tunteita
elokuvan katsominen sinussa herättää.

4.

KYSY ITSELTÄSI
• Mitä aikaisempaa tilannetta tai kokemusta tämä muistuttaa?
• (Jos tämä muistuttaisi, niin mitä mieleesi tulee)

5.

KUN MIELEESI TULEE AIKAISEMPI KOKEMUS, ASSOSIOIDU SIIHEN
• Mitä ajattelet ja tunnet tässä tilanteessa, jossa olet nuorempi itsesi?

6.

KATSO NYT TÄTÄKIN TILANNETTA ELOKUVANA
• Huomaa, millaisia ajatuksia ja tunteita elokuvan katsominen etäältä herättää

7.

KYSY UUDESTAAN
• Mitä aikaisempaa tilannetta tai kokemusta tämä muistuttaa?
• (Jos tämä muistuttaisi, niin mitä mieleesi tulee)

8.

VOIT JATKAA NIIN KAUAN, ETTÄ KOET SAANEESI RIITTÄVÄSTI YMMÄRRYSTÄ

9.

PALAA NYT-HETKEEN
• Mieti nyt alussa valitsemaasi kieltesenä kokemaasi tilannetta, reaktiota, kokemusta tai tunnetta.
• Mitä ajattelet siitä nyt?
• Miten ymmärryksesi lisääntyi?

10.

TULEVAISUUDEN TARKISTUS
• Kuvittele, että tilanne toistuu tulevaisuudessa.
• Miten koet sen?

Harjoituksen tarjosi: Tuula Masalin, NLP Trainer, työyhteisövalmentaja ja -sovittelija, Mental Sport Kouluttaja
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Sairauden,
kivun, eron ja
läheisten kuoleman
nuolia ei pysty
torjumaan meistä
rohkein, vahvin
ja viisainkaan.
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Buddhan
kolme
nuolta
– VAIKEUDET KUULUVAT
ELÄMÄÄN, MUTTA MITEN
NIIDEN VOIMAA VOI
VÄHENTÄÄ?
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Alitajuisena tavoitteena on
suojella itseämme ja vähentää
kipua ja tuskaa. Kätkeä tapahtunut johonkin syvälle ja peitellä
se piiloon. Vaikeudet kuitenkin
vain voimistuvat, kun kieltäytyy
kohtaamasta niitä.

Kuva: Unsplash
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Elämä murjaisee turpaan joskus jokaista meistä; kutakin hieman eri tavoin.
Se, miten suhtaudumme noihin kolhaisuihin vaikuttaa elämäämme todella
paljon. Vaikeuksia ei voi aina välttää, mutta niihin suhtautumista voi muuttaa. Tapamme suhtautua vaikeuksiin säätelee buddhalaisuuden mukaan
kärsimyksemme määrää, kirjoittaa Reija Könönen.

Buddhan mukaan meihin osuu elämässä
kaksi nuolta. Ensimmäistä nuolta ei voi
välttää. Se on ihmiselämään väistämättömästi kuuluvan tuskan nuoli. Sairauden,
kivun, eron ja läheisten kuoleman nuolia
ei pysty torjumaan meistä rohkein, vahvin
ja viisainkaan. Nuoli osuu joskus ihan jokaiseen.
Miltei kaikkiin meistä osuu vielä toinenkin
nuoli. Se on ensimmäistä paljon kivuliaampi, koska se osuu samaan, edellisen
nuolen jäljiltä arkana olevaan kohtaan.
Se on välttämisen, vastaan tappelemisen
ja kieltämisen nuoli. Emme hyväksy tapahtunutta ja kieltäydymme kohtaamasta
todellisuutta. Meistä jokaisella on oma
vastustamisstrategia, joka usein solahtaa
johonkin seuraavista kategorioista:
Harhautamme ajatuksemme muualle, pakenemme addiktioihin tai uppoudumme
haaveilemaan ajasta ennen tapahtunutta.
Taistelemme kipua vastaan muuttumalla
kontrolloiviksi, tuomitseviksi tai aggressiivisiksi.
Teemme niin vimmaisesti jotain, ettemme
ehdi tuntea mitä tapahtuu.
Alitajuisena tavoitteena on suojella itseämme ja vähentää kipua ja tuskaa. Kätkeä
tapahtunut johonkin syvälle ja peitellä se
piiloon. Vaikeudet kuitenkin vain voimistuvat, kun kieltäytyy kohtaamasta niitä.
Mitä tiukemmin ne torjumme, sitä enemmän ne imevät energiaamme ja saavat siitä
voimaa vahvistuakseen.

Buddhalaisten
mukaan kipu kuuluu
elämään, mutta kärsiminen sen sijaan
on valinnaista.

Kolmas nuoli on myrkyllisin
Mindfulness -opettaja Clive Holmes on
sanonut, että usein meihin iskee vielä
kolmaskin nuoli; hyvinvoinnillemme
todella vaarallinen myrkkynuoli. Se on
uskomus, että meissä on jotain vikaa,
koska meihin on osunut nuo kaksi aiempaa nuolta. Jumitumme itsesyytöksiin ja
jossittelemme, miten olisimme voineet
estää tapahtuneen. Tara Brachin sanoin
vaivumme arvottomuuden transsiin;
ajattelemme olevamme viallisia.

Nuoli törröttää jo kyljessä – ei kielletä sitä, vaan hoidetaan haavaa.
Toinen nuoli menee ohi, kun katsoo
vaikeutta suoraan silmiin. Rohkea
kohtaaminen vie nuolen lentokaaresta voiman ja nuoli töksähtää maahan ennen kuin osuu kohteeseensa.
Kolmannen nuolen lento hiipuu, kun
lakkaamme uskomasta, että nuolet
osuvat meihin siksi, että meissä olisi
jotain vikaa. Kipu ja epätäydellisyys
ovat osa ihmisyyttä ja kuuluvat
kaikkien elämään. Olemme kaikki
epätäydellisiä.

Miltei kaikkiin
meistä osuu vielä
toinenkin nuoli.

Buddhalaisten mukaan kipu kuuluu
elämään, mutta kärsiminen sen sijaan
on valinnaista. Sanotaan, että 10 %
elämämme vaikeuksista johtuu väistämättömästä kivusta ja peräti 90 % kärsimyksestä eli toisen ja kolmannen nuolen
osumista.

Ensimmäisen nuolen osuessa voisimme soimaamisen ja kieltämisen sijaan
kohdella itseämme ystävällisesti ja
tukien – ihan niin kuin kohtelemme
haavoittunutta läheistä. Olemalla itsesi paras ystävä ovat ensiapujoukot
aina lähellä.

Itsemyötätuntoisuuden opit tarjoavat
seuraavaa reseptiä nuolien aiheuttamiin
haavoihin:
Ensimmäinen nuolen osuessa helpottaa,
kun hyväksyy sen, mitä ei voi muuttaa.

Reija Könönen
Lähde: UK Mindfulness Association,
CBLC Handbook, 2015
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Pohjolan voimaeläimet-kirjan
kirjoitusprosessi oli minulle kirjoittajana oman äänen löytämistä, joten
Pohjolan voimaeläimistä käki ja sen
voima omaäänisyys nousivat minulle tärkeiksi. Lisäksi minua puhutteli
paljon lumovoimainen naali, jonka
voimalause kuuluu: ”Lumoan olemalla, se kuka olen.” Naalin viesti
meille kaikille on, että me riitämme
sellaisina kuin olemme ja toisaalta
voimme olla juuri niin suuria kuin
olemme. Naalin tarina oli tästä
syystä itselleni tärkeä teksti,
taustoittaa Tukiainen.
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Maretta Tukiainen
Kuva:Heidi Strengell

mielikirja | terhi mäkiniemi

Pohjolan
voimaeläimet
ja Pohjolan
voimaeläinkortit
Eläinmyytit ovat ihmiskunnan vahvinta perintöä. Eläimiin liittyy paljon
myönteisiä ominaisuuksia. Eläimet auttavat muotoilemaan vastauksia mielessä herääviin kysymyksiin: keitä me olemme, missä ovat maailmamme
rajat ja millaiset rakenteet pitävät elämää yllä. Terhi Mäkiniemi
tutustui voimaeläimistä kertovaan kirjaan ja kortteihin.

NLP Associate Trainer, muutosvalmentaja,
kirjailija Maaretta Tukiainen kirjoitti tekstit ja visuaalinen suunnittelija Markus Frey
kuvitti eläinkuvat Pohjolan voimaeläimet
-kirjaan ja -kortteihin. Ne ovat tekijöiden
uudelleentulkinta muinaisten suomalaisten
eläimiin liittyvistä uskomuksista. Kirja
sukeltaa syvälle kulttuurihistoriallisiin juuriin, nostaen esiin eläinmyytit ja tiivistäen
niistä 40 eläintä, 40 ominaisuutta ja 40
voimaa.
Suomalaisten voimakkaimmat kokemukset
Suomesta liittyvät neljään paikkaan: met-

sään, järveen, mereen ja tunturiin. Luonto
rauhoittaa levottoman mielen, asettaa
asiat oikeisiin mittasuhteisiin ja antaa voimia. Jo esi-isät ja -äidit kääntyivät apua
tarvitessaan villien eläinten, Pohjolan vanhimpien arkkityyppien puoleen. Tästä tärkeästä yhteydestä kirja muistuttaa meitä.
Maaretta Tukiainen uskoo, että historia,
myytit ja tarinat ovat kiinnostaneet ihmisiä aina. Pohjolan voimaeläimet -kirjassa
hän yhdistää ne nykyihmisiä voimauttavaksi kokonaisuudeksi. Kirjoitustyö
lähti liikkeelle tausta- ja viiteaineistoon

perehtymällä sekä laajoilla tutkimuksilla
SKS:n (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran)
arkistossa sekä lukemalla folkloristiikan
että uskontotieteen tutkimustuloksia ja
aineistoja.
– Saan ideoita kaiken aikaa. Kirjaideani
lähtevät liikkeelle lähestulkoon mistä syötteistä tahansa. Useimmiten kyseessä on
ajatus, joka alkaa riivata niin radikaalisti,
että on pakko lähteä tutkimaan sitä syvemmin, Tukiainen taustoittaa kirjoittamisen prosessia.
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© Markus Frey, Pohjolan voimaeläimet ja Pohjolan voimaeläinkortit.

POHJOLAN VOIMAELÄIMET-KIRJA
5 eläinkategoriaa (eläinten asuinpaikan mukaan): veden eläimet,
maan eläimet, metsän eläimet, ilman eläimet, lumen ja jään eläimet
• 40 eläintä • 215 sivua

28 MIELI | SYKSY 2018

mielikirja | terhi mäkiniemi

Aineistoon perehtymisen jälkeen
prosessi eteni seuraavasti:
– Valitsin kunkin eläimen mytologisen
käyttötiedon pohjalta sitä parhaiten kuvaavan erityisominaisuuden eli voiman.
Tämän jälkeen muodostin voimaa heijastavan voimalauseen ja annoin voimalistat
Markukselle, joka ryhtyi pohtimaan kuvittamista. Samaan aikaan aloitin kirjoittamisen. Halusin mukaan neljä näkökulmaa:
eläimen minämuotoisen fiktiivisen tekstin,
eläimen biologiasta kertovan tekstin, eläimen mytologiasta ja kulttuurihistoriasta
kertovan tekstin sekä pohdintakysymykset, joiden avulla lukija voi pohtia, miten
voi itse hyödyntää kyseisen eläimen erityisominaisuuksia mielikuvatasolla omassa
elämässä, jotta lukija saisi mahdollisimman monta eri näkökulmaa kuhunkin eläimeen, kannustaa Tukiainen.
Eläinten valinta tapahtui aineiston ehdoilla. Ne, joista oli mytologista tutkimustietoa, päätyivät mukaan 40 eläimen joukkoon. Itse kirjoitustyötä rytmittivät arkiset
rutiinit.

– Aloitan kirjoittamisen heti aamulla.
Käyn yleensä ensin lenkillä koirieni
kanssa, keitän kahvia ja istahdan alas
mukavaan tuoliin. Tässä tilassa saan
parhaiten yhteyden omiin ideoihini ja
alan kirjoittaa niitä muistivihkoon. Toisinaan istun pidempään, toisinaan hetken.
Kun meneillään on kiivas kirjoitusvaihe,
tämä aloittelu- ja virittelyvaihe saattaa
jäädä kokonaan pois. Jatkan silloin tekstiä suoraan siitä, mihin se edellisiltana
tai -yönä jäi. Imu tekstin pariin on niin
kova, että on pakko vain jatkaa saman
tien kun herään. Kirjoittaminen kestää
niin pitkään kuin jaksan, useimmiten iltaan asti. Välillä pidän taukoja.

Toivoa tiedon ja tarinoiden kautta
– Kirjoitan monesta syystä. Tärkein on
ehkä se, että jokin asia pohdituttaa niin,
ettei se jätä rauhaan. Sitä on sitten pakko alkaa tutkia, ja silloin alan kirjoittaa.
Teen ehkä synteesin tai valitsen jonkin
oman kulman asiaan. Kirjoittamisessa
minulle on tärkeintä se, että voin sen
avulla inspiroida toisia. Tavoitteeni

© Markus Frey
, Pohjolan vo
imaeläimet ja

Pohjolan voim
aeläinkortit.

Saan itse usein Pohjolan voimaeläimetkortit pakasta Toivo-kortin. Se on ainut kortti,
jossa ei ole eläintä, eräänlainen jokerikortti.
Kuvassa ovat revontulet ja voimalause:
Toivomani asiat ovat minulle mahdollisia.
Myös palokärki tulee aika usein esille.
Se on arjen ongelmanratkaisijana oikein
hyvä kortti!, Tukiainen iloitsee

… jokin asia pohdituttaa niin, ettei se jätä
rauhaan. Sitä on sitten
pakko alkaa tutkia, ja
silloin alan kirjoittaa.
kirjoittamisessa on tuoda toivoa tiedon
ja tarinoiden kautta. Kirjoitan siksi, että
rakastan kirjoittamista ja tulen sitä tehdessäni onnelliseksi, Tukiainen kertoo.
Pohjolan voimaeläimet -kirja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita
siitä, mistä olemme tulleet sekä heille, jotka pohtivat, miten luontoa voisi käyttää
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Jo esi-isät ja -äidit
kääntyivät apua
tarvitessaan villien
eläinten, Pohjolan
vanhimpien arkkityyppien puoleen.

© Markus Frey
, Pohjolan vo
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enemmän hyvinvoinnin lähteenä. Kirja
kertoo eläimistä ja siitä, miten luonto on
täynnä voimaa, josta voimme mielikuvatasolla ammentaa iloa (ja voimaa) arkeen
sekä työhön. Kirjasta voi oppia eläimistä,
niiden alkuperästä ja ominaisuuksista sekä
myyteistä niiden takana. Esimerkiksi tässä
mittakaavassa eläinmyyttejä ei ole aiemmin tuotu muinaissuomalaisten myyttitulkintojen keskiöön.
Viime kädessä kirja on omistettu Pohjolan
eläimille ja niissä piileville voimille. Kirjan
voi myös lukea puheenvuorona luonnon
monimuotoisuuden säilyttämisen puolesta.
Kirja sopii myös omia juuria, tarinoita ja
omaa alkuperäänsä pohtiville. Se kokoaa
vanhat uskomukset ja myytit yhteen tavalla, jota ei ole ennen tässä mittakaavassa
tehty.
– Folkloristiikan tutkija Siria Kohonen luki käsikirjoituksen ja sanoi sen luettuaan:”
Maaretta, olet tehnyt valtavan ison työn!
Tällä hän tarkoitti taustatutkimustyön
määrää.” Oli sydäntä lämmittävää kuulla
tällainen kommentti asiantuntijalta, joka
ymmärtää, mitä tämän kirjan kirjoittaminen on vaatinut. Ja olen kyllä Sirian kanssa samaa mieltä. Työmäärä oli aikamoinen, hymyilee Tukiainen huojentuneena.
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Pohjolan voim

aeläinkortit.

POHJOLAN VOIMAELÄIMET-KORTIT
40 eläinkorttia
Pakan eläimille on nimetty niihin liittyvien kansanuskomusten
pohjalta erityinen ominaisvoima sekä siihen kuuluva myönteinen vahvistuslause. Ominaisuudet on valittu ensisijaisesti kuhunkin eläimeen liittyvien muinaisten uskomusten perusteella.
Kouluttaja, terapeutti, coach, työnohjaaja tai ryhmien ohjaaja
voi hyödyntää Pohjolan voimaeläimet-kortteja esimerkiksi
ryhmäytymiseen, tunteiden sanoittamiseen, vahvuuksien
tunnistamiseen ja kasvusuuntien tutkimiseen.
Pakasta löytyvät yksityiskohtaiset ohjeet, miten niitä voi käyttää sekä yksilöohjauksessa että ryhmävalmennuksissa. Lisäksi
materiaalista on mahdollista koko paketin tilatessa saada
ilmaiseksi opettajan vinkit, joiden avulla kirjaa ja kortteja voi
hyödyntää opetustyössä eri oppiaineissa.

Esimerkkejä. Eläin + ominaisvoima
Tunturipöllö – Viisaus – Havaitsen asiat niin kuin ne ovat.
Sammakko – Potentiaali – Minulla on piileviä kykyjä.
Jänis – Runsaus- Saan haluamani asiat lisääntymään.
Siili – Itsenäisyys – Osaan laittaa muille rajat.
Karhu – Voima – Olen voimakas ja vahva.
Hylje – Arvokkuus – Olen arvokas sellaisena kuin olen.

Look deep into nature,
and then you will
understand
everything better
- Albert Einstein

OIVALTAMAAN NLP-KOULUTUKSIA 2019

Vuonna 2019 alkaa jo 20:s Oivaltamaan NLP-koulutus!
Tule kehittymään kokeneen ja NLP:stä innostuneen ammattilaisen kanssa.

NLP Practitioner -koulutus - viikonpäivisin
Espoo 2019 (16 pv)

Aika: 30.1.-1.2 (ke-pe), 21.-22.2 (to-pe), 11.-12.3. (ma-ti),
4.-5.4 (to-pe),25.-26.4 (to-pe), 13.-14.5 (ma-ti) ja 6.-8.6 (to-la)
Paikka: Espoo, Lasilaakso
Hinta: 1 550 € (+ 24 % alv) hinnan voi maksaa ilman lisäkuluja 4 erässä

NLP Master Practitioner -koulutus
Espoo 2019 (16 pv)

Aika: 25.-27.1. (pe-su), 16.-17.2. (la- su), 9.-10.3. (la-su), 23.-24.3. (la-su),
13.-14.4. (la-su), 27.-28.4. (la-su ) ja 17.-19.5. (pe-su)
Paikka: Espoo, Lasilaakso
Hinta: 1 550 € (+24 % alv ) hinnan voi maksaa ilman lisäkuluja 4 erässä

Oivaltamaan Oy

Oivaltamaan Oy
Aidosti, innostaen ja läsnäollen.

Jaana Hautala

Yritys- ja mentaalivalmentaja
NLP Kouluttaja ja tietokirjailija
jaana.hautala@oivaltamaan.fi
050 34 06 288
www. oivaltamaan.fi

Tiekartta
oivalluksien
odottajalle
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”Täällä me ollaan ja
odotellaan oivalluksia”,
luonnehti eräs NLPkurssilainen viikonlopun
koulutusta. Ei siis: täällä
olemme opiskelemassa,
oppimassa tai
työskentelemässä.

MITÄ sellainen
oivallusten odottelu
oikein on, kysyy
Tuuli Paltemaa.
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Ja kun oivallus syntyy, tapahtuu se samaan aikaan aivoissa,
kehoissa ja siinä yhteisessä kentässä, jossa olemme.

Oivalluksen odottaminen:
• ”Silloin kun odottaa oivallusta ikään
kuin säätää vastaanottimensa asentoon,
johon se voi tulla.”
• ”Se on jotain muuta, kuin pakottamista.
Yrittäminen loppuu.”
• ”Rentoutta! Luottamusta siihen, että
kaikki on jo olemassa. Mun ei tarvitse
pingottaa ja pusertaa. Oikeastaan mä
vaan avaan oven ja annan oivalluksen
tulla.”

Missä oivallus tapahtuu?
Voimme tutkia oivallusta mm. aivojen toiminnasta ja huomaamme, kuinka aivojemme sähkö- ja magneettikentissä tapahtuu
muutoksia oivalluksen aikana. Nämä ovat
lukemia mittareissa, joita osaamme käyttää. Mitä kaikkea aivoissamme todella
tapahtuu oivalluksen aikana, on mysteeri.
Aivojen lisäksi muutoksia tapahtuu myös
kehossa, hengityksessä, lihasten rentoudessa, ilmeissä, äänen sävyissä jne. Olemme kokonaisuuksia, jossa kaikki vaikuttaa
kaikkeen. Voisiko oivaltaminen alkaa
kehosta yhtä hyvin kuin aivoista, joissa
perinteisesti koemme ajattelun, oppimisen
ja oivaltamisen asustavan?

Miten oivallamme?
Oivallusten odottelu sisältää runsaasti rentoutta ja luottamusta. Avointa pohdintaa,
ajatusten, ideoitten ja idean itujen vapaata
pallottelua ilmapiirissä, jossa pallottelijoiden kesken vallitsee ilo, hyväksyntä ja arvostus. Tämä näkyy hymyinä, innostusta
henkivinä asentoina ja nyökkäilyinä sekä
kuuluu hyväksyvänä hyminänä, nauruna
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ja ”just noin, kaikki on ok” -tyyppisinä
ilmaisuina. Se tuntuu paineettomana olemisena, niin ettei ole odotuksia siitä mitä
pitäisi olla tai mitä pitäisi tulla. Se on lupa ilmaista keskeneräisiä ajatuksia, ehkä
vähän ”tyhmiäkin”. Sekin ajatusitu, jota
ei oikein sanoiksi saa puettua pullahtaa
ulos metaforana, eleenä, kosketuksena
tai olemisena. Nämä ”ajatusvauvat” liikkuvat, saavat vauhtia toisistaan, muuttuvat ja muovautuvat vapaasti, leikkivät
kunnes tapahtuu jotain ja syntyy uusi
oivallus.
Kun oivaltaminen on tätä, ei tarvita
erikseen opettajaa ja oppijaa, kaikki ovat
molempia. Ei tarvita tietäjää ja tietämätöntä tai osaajaa ja osaamatonta. Ja
kun oivallus syntyy, tapahtuu se samaan
aikaan aivoissa, kehoissa ja siinä yhteisessä kentässä, jossa olemme. Ja oudolla
tavalla samanaikaisesti minussa, sinussa
ja meissä.

Oivalluksen resepti voisikin olla
jotenkin näin:
• Tarpeellinen määrä aikaa suhteessa
läsnäolijoihin
• Runsaasti tilaa ideoille ja luomiselle
• Rajattomasti mielikuvitusta
• Runsain mitoin hyväksyntää
• Riittävästi eksymistä ja harhailua
• Iloa innostuksen ylläpitoon
Kaikki tämä sekoitetaan keskenään,
annetaan muhia ja odotellaan rauhassa
ilman ennakkoon määrittelyä tulosta,
joka syntyy aikanaan.
Tuuli Paltemaa

Oivallusten
odottelu sisältää
runsaasti rentoutta
ja luottamusta.

Jotka tulevat suorinta
tietä, saapuvat tyhjin
taskuin.
Jotka ovat kolunneet
kaikki polut, tulevat
säihkyvin silmin,
polvet ruvella, outoja
hedelmiä hauraassa
säkissään.
Niin se ystäväni on, niin
se on, että eksymättä et
löydä perille.
-Tommy Tabermann –

ja muutama
Ikkunassa Puntti

muu hengellinen

johtaja.

HauKu
Johtaja kohtaa, rakkaudella
Se kuka käskyttää,
Ei ymmärrä ihmistä, eläintä, elämää.
Se kuka määrää,
turhia häärää.
Se kuka ajattelee ja puhuu hyvää,
rakentaa yhteyttä syvää.
Se kuka palkitsee ja kiittää,
Sille sitoutumusta ja luottamusta riittää.
Se osaa oikeasti johtaa,
kuka eläimen ja ihmisen hyväksyy ja kohtaa,
sellaisena, kuin on –
on silloin kehittymisen areena rajaton.
HauKun haukahteli kaksivuotias bichon frisé -koira Puntti Juutinen-Törmänen

@puntticam
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Yhtenä päivänä kaikki toimii, työt sujuvat helposti
ja ihmiset ovat sinulle ystävällisiä. Toisena päivänä kahvi kaatuu läppärille, ystäväsi ovat
ylänneet sinut ja huomaat ärtyväsi aivan
pienimmistäkin asioista, kirjoittaa
Anu Vihonen.
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Mikäli

yhteys itseen katkeaa,

katkeaa myös yhteys muihin. Tällöin rakkaus
häviää ja tilalle pääsevät negatiiviset tunteet.

Onko tuttua? Itselleni ainakin on. Tunteet
ohjaavat elämäämme.
Rakkaus itseä ja muita kohtaan on aidoin
ja alkuperäisin tunteemme. Mikäli yhteys
itseen katkeaa, katkeaa myös yhteys muihin. Tällöin rakkaus häviää ja tilalle pääsevät negatiiviset tunteet.
Negatiivisten tunteiden takana on pelko ja
nuo tunteet ovat mielemme luomaa harhaa siitä, kuinka asioiden pitäisi olla. Jos
olemme kiukkuisia töiden määrälle, olemme itseasiassa kiukkuisia itsellemme. Jos
haluamme kostaa jollekulle, kostammekin
itsellemme. Mikäli mitätöimme muita, heijastamme ulospäin itseinhoamme.
Jollain mielenkiintoisella tavalla saamme
kuitenkin aina lähettyvillemme juuri ne asiat
ja ihmiset, joiden kanssa meillä on mahdollisuus oppia lisää siitä, kuinka muuttaa pelon
tunteet takaisin rakkaudeksi.

Principles of a Course in Miracles” meillä
olevan suhteissamme kolme erilaista oppimistasoa.
TASOT OVAT
1. Satunnaiset kohtaamiset vaikkapa kaupassa, kirjastossa tai hississä.
Näissä kohtaamisissa hiomme arkipäivän
vuorovaikutustaitojamme. Kuvittele, että
kohtaat kaupassa kiukkuisen asiakaspalvelijan. Kannattaa miettiä reagoidako samalla mitalla vai jollain toisella tavalla.
2. Suhde, jossa kaksi ihmistä ovat melko
pitkään tekemisissä keskenään ja sen jälkeen lähtevät omille teilleen.
On tullut aika päättää ja aloittaa jotain
uutta. Oliko suhde sitten turha? Ei suinkaan, sillä useimmiten molemmat oppivat
suhteesta ja kasvoivat sen myötä.

tai ihmiset, jotka jatkuvasti tuovat esiin
haavamme ja pelkomme. Miksi meidän
on käytävä läpi tällaisia kokemuksia?
Sisäinen rauha ja yhteys omaan itseen
alkaa vahvistua vasta silloin, kun pelon,
vihan tai kaunan tilalle tuleekin rakkaus
anteeksiantoineen.
Elämä tuo eteemme erilaisia yllättäviä
ihmisiä, asioita ja tapahtumia niin kauan,
kun tarvitsemme harjoitusta. Aika nerokasta, sanoisin.
Rakastavan yhteyden ylläpitäminen itseen liittyy vahvasti myös tulevaisuuden
työelämätaitoihin. Luovuus, itsensä johtaminen, muutosmyönteisyys ja hyvät
vuorovaikutustaidot tulevat olemaan entistä tärkeämmässä roolissa. Kun yksilöt
voivat hyvin, voi koko yhteisö hyvin. Sitähän se kaikki on – rakkautta, rakkautta
vaan.
Anu Vihonen

Marianne Williamson kirjoittaa kirjassaan
“A Return to Love – Reflections on the

3. Elämänmittainen suhde oppimiseen.
Tässä suhteessa opettajia ovat ne asiat

Negatiivisten

tunteiden takana on pelko ja nuo tunteet ovat mielemme luomaa
harhaa siitä, kuinka asioiden pitäisi olla.
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Elämä

tuo eteemme erilaisia
yllättäviä ihmisiä, asioita ja
tapahtumia niin kauan,
kun tarvitsemme
harjoitusta.

Kuva: Unsplash
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Kuvaaja: Krista Keltanen
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LUOVA TAUKO –
LÖYDÄ OMA TAPASI ELÄÄ
-KIRJA
Miten taiteilijat luovat teoksensa? Miten syntyy veistos, taulu tai uusi kenkämallisto?
Maaretta Tukiaisen ja valokuvaaja Krista Keltasen yhteisteos Luova tauko – löydä
oma tapasi elää kokoaa yhteen kahdentoista luovan tekijän tarinat ja vinkit luovaan
tekemiseen. Terhi Mäkiniemi esittelee kirjan.

Selkeästi kuvatut kahdentoista taiteilijan
luomisprosessit vetävät lukijan nopeasti
puoleensa. Uusia näkökulmia luovuuteen
tarjoileva, kuvavetoinen 237-sivuinen
kirja on lisäksi kaunis esine kirjahyllyssä.
Kirja kannustaa etsimään ja ruokkimaan
omaa henkilökohtaista luovuuden lähdettä sekä lisäämään luovuutta arjessa.
Jokainen ihminen on omalla tavallaan
luova ja jokaisella ihmisellä luova prosessi on luonteeltaan ainutlaatuinen ja
omanlaisensa. Ei ole yhtä tapaa luoda
tai olla luova. Luova prosessi on myös
mysteeri, joka vetää puoleensa ja saa
kysymään: Mistä luovuus kumpuaa ja
miten kuka tahansa voisi sitä elämässään
paremmin hyödyntää?

”Ei ole olemassa yhtä
oikeaa tapaa ymmärtää.”

prosessien edistämiseksi, vahvistanut kykyjä selvitä vastoinkäymisistä ja treenannut hankkeidensa toteuttamistaitoja.

-Keri Smith

Jokaisen taitelijan takana on myös ollut
joku taustavaikuttaja, esimerkiksi kuvanveistäjä Kim Simonsson vaikuttui japanilaisen nykytaiteilija Takashi Murakamin
luennosta ja alkoi tehdä lapsihahmoja sen
inspiroimana. Jalkinesuunnittelija Terhi
Pölkkiin teki vaikutuksen kuuro kenkäsuunnittelijaopettaja Camilla Skovsgaard,
joka loi menestyneen merkin, vaikkei pystynyt puhumaan puhelimessa. Esitystaiteilija ja kirjailija Meiju Niskalalla isä, joka
innosti aina ensin piirtämään innostavan
asian.

Uskaltautumalla jonnekin, missä ei ole
aiemmin oltu, voi syntyä ainutkertaisella
tavalla uutta – ja se on kenen tahansa
saavutettavissa. Kirjan mukaan ei tarvitse
olla nero, ollakseen luova. Osalla kirjaan
valituista taiteilijoista oli aiempaa taustaa
jollain toisella alalla, kuin mistä heidät
nyt tunnetaan. Ja kuten NLP:ssä jokainen
taiteilija on rakentanut omat toimivimmat
työskentelytapansa, koonnut keinonsa
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”Taide on tutkimusmatka
sinne, missä tunne, taito
ja tieto yhtyvät ainutlaatuiseksi merkitykseksi.”
-Maaretta Tukiainen

”Aina jos on mahdollisuus
tehdä jotain hyvää,
tee se”.
Elina Hirvonen,
kirjailija ja dokumenttiohjaaja

Kuvassa Krista Keltanen (vas) ja Maaretta tukiainen. Kuvaaja Sanni Tunturipuro

Mistä kirja sai alkunsa?
- Se syntyi siitä kiinnostuksesta, miten menestyneet taiteilijat ja muotoilijat tuotoksensa tekevät, eli minkälainen heidän luova prosessinsa on. Median kautta näkyy
usein vain taiteilijan lopputulos. Jutuissa
kerrotaan ihmisestä ja hänen tarinastaan.
Harvoin tuodaan esille se, millaisen prosessin kautta uusi luomus syntyi. Tätä
halusimme lähteä tutkimaan. Uskomme,
että itse kukin voi ammentaa siitä, mitä
nämä ihmiset ovat oppineet luovuudesta ja
elämästä, kirjan kirjoittaja Maaretta Tukiainen kannustaa.
Kirjailija, muutosvalmentaja, NLP Associate Trainer Maaretta Tukiaisen ja
valokuvaaja Krista Keltasen Luova tauko
- Löydä oma tapasi elää -kirja avaa luovuuden ydintä inspiroivien taiteilijoiden
tarinoiden avulla. Kirjaan on haastateltu
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12 suomalaista taiteilijaa ja muotoilijaa.
He avaavat lukijalle työhuoneidensa oven
ja paljastavat luovan prosessinsa salat.

Missä luovuus kukkii?
Entä, mitkä ovat luovuuden elinehdot?
Mitkä asiat tukevat luovuutta työn keskellä? Jokainen taitelija pohtii näitä aika
ajoin. Kirja alkaa kuvataiteilija Fanny
Tavastilan tarinalla.
- Fannyn ajattelussa korostuvat uteliaisuus, uskallus ja uusiutuminen,
Tukiainen kertoo.
- Ja niinhän se on: Luovuudelle ei ole olemassa ennalta määriteltyä kaavaa. Jokaisen taiteilijan kohdalla se on ainutlaatuista, omanlaistaan.

Tukiaisen mukaan Tavastila on miettinyt
paljon uteliaisuutta. Sitä, miten sen voisi
säilyttää ihan missä tahansa asiassa. Esimerkiksi, kun tapaa uuden ihmisen, niin miten
hänet voisi kohdata pikemminkin uteliain
mielin, kuin rakentaen tarkan kuvan jo etukäteen siitä, mitä hänen odottaa olevan.

Ole utelias ja ihmettele
Uteliaisuus on tärkeää myös suhteessa
omaan työskentelyyn. Ettei tietäisi liian
tarkasti sitä, mihin työ on menossa, vaan
että voisi jotenkin hämmästyä. Ajatus houkuttelee etenkin paineisessa työelämässä,
jossa harva ennättää tutkia, mihin jokin
työn alla oleva asia on menossa. Valmista
on tultava ja nopeasti. Kiireellä on kuitenkin hintansa. Lopputulos on harvoin
innovatiivinen ja uudenlainen.
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Kokeile ja herättele luovuuttasi Fanny Tavastilan kolmen näkökulman avulla:
1. UTELIAISUUS.
Kysy itseltäsi, mikä herättää kiinnostuksesi ja mistä haluaisit tietää lisää.

2. USKALLUS
Kysy itseltäsi, mitä tekisit, jos et pelkäisi.

3. UUSIUTUMINEN.
Kysy itseltäsi, jos mikä tahansa olisi mahdollista, minkä sallisit tapahtua.
Mikä näistä kolmesta on mielestäsi tärkein taito tulevaisuuden työelämässä?

Uteliaisuudessa on pohjimmiltaan kyse
uskalluksesta. Kun maalaa, ei voi etukäteen tietää, meneekö työ seuraavasta siveltimenvedosta pilalle. Uteliaisuus on sitä,
että uskaltaa välillä epäonnistua ja edetä
työn pilaamisen pelossakin. Aina on se
vaara, että työ menee ainakin hetkellisesti
huonompaan suuntaan. Mutta se on vain
kestettävä.

Kirjassa mukana olevat
Kaksitoista taiteilijaa ovat:
• kirjailija ja dokumenttiohjaaja
Elina Hirvonen,
• valokuvataiteilija Sanna Kannisto,
• säveltäjä Tuomas Kantelinen,
oman polun tutkimiseen

Työelämässä epäonnistumisesta on puhuttu jo vuosia, mutta se on silti yhä tabu.
Rapakon takana konkurssin läpikäyminen
tarkoittaa sitä, että toimitusjohtajalla on
kokemusta työnsä todellisesta luonteesta.
Suomessa se on häpeä, josta on paras vaieta.

Epäonnistuminen takaa
uusiutumisen
Todellinen uusiutuminen on mahdollista
vain epäonnistumisen kautta. Epäonnistuminen taas edellyttää sitä, että pysyy avoimena elämälle. Taidetta ei voi tehdä, ellei
pysty pysymään avoimena sille, mikä tulee
esiin ja mitä itsessä on pintaa syvemmällä.
Se on myös tie uudistumiseen.
Fanny Tavastila kiteyttää oman ajattelunsa
näin: Luovuus on elämää. Sitä, että uskaltaa seurata sitä syvintä, mitä itsessä on, ja
että pysyy avoimena uudelle.
Terhi Mäkiniemi

• sisustusarkkitehti ja muotoilija
Joanna Laajisto,

1. Tunnista hetki

• huonekalusuunnittelija

2. Luota havaintoon

Teppo Lakaniemi,

3. Kysy ja kohtaa

• taiteilija Meiju Niskala,

4. Tavoita perimmäinen

• kenkäsuunnittelija Terhi Pölkki,

tunne

• kuvanveistäjä Kim Simonsson,

5. Tutki ja samoile

• yhteisöjen muotoilija Arto Sivonen,

6. Tee malli

• kuvataiteilija Fanny Tavastila,

7. Yhdistä voimat

• vaatesuunnittelija Mira Vanttaja

8. Toimi tavoitteesta käsin

• vaatesuunnittelija Hanna Virkamäki.

9. Rakenna yhteys
10. Luo osista kokonaisuus
11. Näe asiat omin silmin
12. Löydä oma tapasi tehdä
ja olla, kuka olet

”Kaikki kirjat jatkuvat
myöhemmin.”
– Italo Calvino

MIELI | SYKSY 2018 43

Keneltä
kysyä?
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Ja
mitä?

Modernissa työelämässä on enemmän
kyse kysymysten asettamisesta kuin niihin
vastaamisesta, sanoo
Warren Berger. Näin on
yksinkertaisesti siksi,
että kenelläkään ei ole
tänä päivänä vastausta
siihen, miten parhaiten
navigoida tässä digitalisoituneessa ja individualistisessa maailmassa.
Rita Ahvenniemi luki
Warren Bergerin kirjan
A more beautiful
question.
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On helpompaa päästä uuteen ajattelutapaan
toiminnan kautta kuin uuteen toimintatapaan
ajattelemisen kautta.
On ilmeistä, että me työntekijät emme
voi enää olla pelkkiä palkollisia, vaan
joudumme etsimään aktiivisesti uusia
ratkaisuja haasteisiin, joiden käsittelyyn
emme ole saaneet koskaan minkäänlaista
koulutusta. Toimeksiantajalta emme voi
pyytää ohjeistusta, koska hän ei useimmiten tiedä, vaan vastaa tyyliin ’käytä omaa
ammatillista osaamistasi’. Asiakkailtakaan
emme voi kysyä, koska heidän kapasiteettinsa ei riitä tulevaisuuden ennustamiseen.
Kuten Ford on kuuleman mukaan niin
osuvasti sanonut: Mikäli kysyt asiakkaalta, mitä hän haluaa, hänen vastauksensa
luultavasti kuuluu ’nopeammin juokseva
hevonen’.

Parhaat kysymykset koskevat prosesseja,
joita pystyy muuttamaan muuttuneiden
tarpeiden mukaisesti.

Asiakkaan ajatusmalliin, paradigmaan, ei
kuulunut käsitettä auto. Lähinnä vain yrityksen henkilöstöllä on sellaista osaamista,
että siitä voi syntyä uusia innovaatioita,
olipa kyse tekniikasta, opetuksesta, terveydenhoidosta, tai melkein mistä tahansa.
Uudet strategiat on siis kehiteltävä henkilökunnan osaamisesta ja visioista.

• Miten löytää oikea tasapaino ajattelemisen ja tekemisen välille?
• Mitä taustaoletuksia meillä on tavassamme toimia?
• Mikä on todella tekemisen arvoista, onnistutpa siinä tai et?
• Miten haluaisit asioiden olevan eri tavalla elämässäsi?
• Mitä sellaista teen juuri nyt, mikä ei vie
minua siihen suuntaan?
• Mistä tekemisestä pidit lapsena?
• Miten voisit tehdä jotain samanlaista nyt
aikuisena, vain uudessa muodossa?

Vielä joitakin aikoja sitten uskottiin, että
aivoriihi oli oiva väline tähän. Myöhemmin on kuitenkin käynyt ilmi, että tällaisista väkinäisistä istunnoista syntyy harvemmin mitään todella arvokasta. Uudet
ideat syntyvät mieluummin spontaanisti
vaikkapa kävelyllä tai kahviautomaatin
ääressä. Warren Bergerin mielestä on tärkeämpää yrittää tuottaa hyviä kysymyksiä
kuin ideoita, ja olla hyvin varovainen
sellaisten kysymysten kanssa kuin ’Miten
meidän pitää?’ tai ’Miten me voimme?’.
Kysymys ’Kuinka me mahdollisesti voisimme?’ antaa paljon enemmän liikkumavaraa. Ei myöskään kannata esittää liian
laajoja, tai liian suppeita kysymyksiä, tyyliin ’Miten voisimme ratkaista maailman
nälkäongelman?’, tai ’Miten parannamme
yrityksen voittoa viidellä prosentilla?’.

46 MIELI | SYKSY 2017

Berger suosittaa, että työntekijöiden pitää
saada tulla kuulluksi sekä yksityisesti että ryhmissä, mikä vie ajatuksen suoraan
Mental Management –interventioon. Siinähän henkilöstölle suodaan mahdollisuus
kehitellä esiin uusia strategioita, joihin
kaikki prosessin kuluessa sitoutuvat.

Berger myös esittää lyhyen listan
kirjansa tärkeimmistä kysymyksistä,
kuten:

On helpompaa päästä uuteen ajattelutapaan toiminnan kautta kuin uuteen toimintatapaan ajattelemisen kautta. Kun siis vain
alat tehdä jotakin eri tavalla, ja teet sitä riittävän monta kertaa, tulee se muuttamaan
tapaasi ajatella. On myös tärkeää huolehtia
ja olla kiitollinen siitä, mitä meillä jo on.
Olemme valmiimpia uusiin rakentaviin toimenpiteisiin, kun tunnemme itsemme toivorikkaiksi ja tietoisiksi kaikesta siitä, mikä jo
toimii elämässämme.
Rita Ahvenniemi

Parhaat
kysymykset
koskevat prosesseja, joita pystyy
muuttamaan
muuttuneiden tarpeiden
mukaisesti.

Warren Berger: A More Beautiful Question
(2014)
Rita Ahvenniemi: Mental Management:
Käsikirja uuden työelämän kohtaamiseen
(2018)
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MIELI | SYKSY 2018 47

Elämää voi
aina parantaa
Ihmisen tärkein suhde on suhde itseen. NLP:ssä parannamme suhdetta
itseen monin harjoituksin. Siksi sairastuminen, päänsärky, flunssakin ovat
jo useimmin kriisi, jotka järjestävät elämän uudelleen. Kipu sotkee
suunnitelmia, kiukku, toivottomuus ja ärtymys valtaavat mielen.
Kun pohtii kivun syvempää merkitystä, aukeaa uudenlainen näkökulma
itseen. Löytää itse itsensä uudelleen. Tämä on parantavaa. Karita
Palomäki kirjoitti aiheesta kirjan, ja Terhi Mäkiniemi tutustui siihen.

NLP Master, NLP työnohjaaja, psykofyysinen fysioterapeutti, kouluttaja ja kirjailija Karita Palomäki ammensi itse lukuisilta
NLP-kursseilta työkaluja, hyviä harjoituksia omaan kehittymiseen. Tällaisia harjoituksia olivat esimerkiksi Byron Katien
Neljä kysymystä, Veli-Matti Toivoselta
opitut lukuisat harjoitukset, muun muassa Hand Dancing -harjoitukset, sanojen
merkitysten pohtimiset, erottelutyylit ja
ihmisten erilaisten maailmankuvien hyväksyminen. NLP:stä on ollut ja on edelleen
moneksi.
– Työssäni käytän nyt EFT:hen (Emo-
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tional freedom techniques) linkitettyjä
miellepiirteiden tarkasteluja sekä erilaisia
kivunsäätelyharjoituksia NLP-tyylillä. Ne
toimivat. Lisäksi Loogiset tasot -malli toimii erilaisten kehon ja mielen jumitilojen
avaajana todella hyvin. Hand Dancing
-harjoitukset ovat korvaamattomia, kun
tarkoitus on saada asiakkaan eri minätilat
ymmärtämään paremmin toisiaan, Palomäki taustoittaa.
Pitkä työhistoria kuntoutuspuolella siivitti
Palomäen syvälle paranemisen pariin niin,
että hän kirjoitti siitä kirjan Elämää voi
aina parantaa.
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Kuva: Anne Toivonen
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Kun vapaudut liiallisesta
stressistä sekä kuormittavista
ajatuksista ja tunteista, tämä
vapauttaa kehon toimimaan
parhaalla mahdollisella tavalla
paranemisen hyväksi.

Karita Palomäki Kuva: Samuli Glassar

– Kukaan meistä ei halua eksyä omaan
elämäänsä tuntien, ettei hallitse sitä, mitä
omassa elämässä tapahtuu. Silti kaikille
meille käy näin aika ajoin. Se kuuluu elämään. Jokainen meistä on parantuja jossain elämän vaiheessa ja ihmisessä sekä
elämässä on aina toivoa, pohtii Palomäki.
Ajatus kirjoittaa kirja paranemisesta selkeytyi Palomäelle hänen edellisen kirjansa
”Kehon viisaat viestit” viimeistelyvaiheessa. Palomäki tekee psykofyysisenä fysioterapeuttina työtä asiakkaiden paranemisprosessien parissa. Kirjassa paranemista
tuodaan esille monelta eri tasolta psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen ja henkisen tason
kautta. Ihminen on kokonaisuus ja niin on
paraneminenkin.
– Kirjan kirjoittamista edistivät myös omat
koetut kivut ja elämän psykososiaaliset
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haasteet. Sain itse aikanaan apua kirjoista
lukemalla ja siksi kirjoitin tämän kirjan.
Esimerkiksi Caroline Myssin Toipumisen
taito- kirja avasi itselleni oivalluksen siitä, miten oma elämänasenne ja asioiden
konkreettinen muuttaminen omassa elämässä voi vaikuttaa vahvasti toipumiseen,
Palomäki kertoo.

Hellitä, älä taistele
Sotaan liittyvät metaforat sairauden kanssa eivät toimi. Ne lisäävät tutkimustenkin
mukaan stressiä. Sairaus ei ole asia, joka
kaadetaan kuin vihollinen tai jota vastaan taistellaan. Paraneminen sairaudesta
on hellittämistä, vastuunottoa elämästä,
omien voimavarojen ja rajoittavien uskomusten tunnistamista ja oman halun
löytämistä tehdä asioita toisin, itselleen
toimivammalla tavalla. Pika-avun hakemi-

nen kipuun, toive nopeasta paranemisesta
ja elämän palaamisesta ennalleen liittyvät
edellä mainittuun taistelemiseen sekä
ajatukseen omasta keinottomuudesta ja
uhriudesta.
– Kun oppii hyväksymään sen, mitä on
elämässä tapahtunut – ja myös tämän hetken, jota juuri nyt elää – on mahdollista
pysähtyä omien jo olemassa olevien voimavarojen äärelle. Elämän vastustaminen
ja taisteleminen pysäyttää, kun taas elämän vastaanottaminen avaa itseä kasvulle,
Palomäki kannustaa.

Luota elämään, uskalla parantua
Keho ja mieli heijastavat päivittäin elämän
tapahtumia. Kun ihminen on tyytymätön
elämään, ihmissuhteisiin tai kohtaa toistuvasti traumoja, kaikki heijastuvat kehon ja

Paraneminen sairaudesta on hellittämistä,
vastuunottoa elämästä, omien voimavarojen ja
rajoittavien uskomusten tunnistamista ja oman
halun löytämistä tehdä asioita toisin, itselleen
toimivammalla tavalla.
mielen toimintaan.
Lapsuudessa omaksutut uskomukset säätelevät elämää ja valintoja, kunnes ne tiedostaa ja niitä alkaa tietoisesti muuttamaan.
Paraneminen on ihmisen tietoinen sisäinen
prosessi ja tapahtuu yhtä aikaa kehossa,
mielessä, uskomuksissa niin sosiaalisella
kuin henkisyyden tasollakin. Kun antautuu
paranemisen laajemmalle ymmärrykselle,
keho rauhoittuu, mieli avautuu ja saa omia
voimia takaisin.
– Toisinaan tarvitaan apua ammattiauttajilta. Vain ulkopuolisten auttajien ja
voimien armoille ei kannata jäädä, sillä se
synnyttää herkästi uhriutumista vahvistaen
toivottomuuden ja keinottomuuden tunteita lisäten stressiä kehossa.

Paraneminen on ihmisen tietoinen
sisäinen prosessi ja tapahtuu yhtä aikaa
kehossa, mielessä, uskomuksissa niin
sosiaalisella kuin henkisyyden tasollakin.
– Paraneminen alkaa hyväksymisestä,
elämään luottamisesta ja turvallisuuden
tunteen kokemisesta kehossa. Siksi itseltä
kannattaa aika ajoin kysyä, mikä kaikki
on minulle totta ja tärkeää nyt elämässä?
Mikä on se totuuteni, jonka avulla saavutan rauhan olla minä?
– Kirjalla haluan tuoda toivoa ja luoda
mahdollisuuksia ihmisten mieliin paranemisen prosessien keskellä. Paraneminen
vaatii pysähtymisen ohella omien arvojen
pohtimista ja sitä, ettei anna sairauden
määritellä liikaa itseään. Sairaus ei ole
elämän loppu, vaan uuden elämänvaiheen
alku. Tämä voi avata uuden näkökulman
paranemiseen, linjaa Palomäki.

ERILAISIA
KEHOMIELIHOITOJA
JA TERAPIOITA
joogaterapia
shiatsu
rolfing Alexander-tekniikka
suggestoterapia
rentoutusterapia
energiahoidot
psykofyysinen terapia
osteopatia
Rosenterapia

Keho ja mieli heijastavat
päivittäin elämän tapahtumia. Kun ihminen on tyytymätön elämään, ihmissuhteisiin tai kohtaa toistuvasti
traumoja, kaikki heijastuvat kehon ja mielen
toimintaan. .

Karita Palomäki:

MIELILISTA
Mielinäky: Lakeusmaisema
Mieliääni: Laineiden liplatus
Mielitunne: Ihmettely
Mielimaku: Pistaasi
Mielihaju: Havumetsä
Mielipaikka: Kallio
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HARJOITUS

Paranemistarina
Sydämen
kuuntelu

Omaa sydäntään on mahdollista opetella kuuntelemaan. Se edellyttää aluksi rauhoittumista sekä
kehon että mielen tasolla. Sydäntään on mahdollista avata silloin, kun koet itseäsi ja tilannettasi
kohtaan myötätuntoa. Tämän seuraavan harjoituksen avulla ohjaat ensin myötätuntoa itsellesi
ja sydämellesi. Sen jälkeen voit vain avautua sille
tiedolle, jota sydän sinulle haluaa viestittää.
1. Ota itsellesi mukava istuma-asento ja kuuntele
hetki kehossasi olevia tämänhetkisiä tuntemuksia.
2. Laita seuraavaksi molemmat kätesi sydämen
kohdalle. Luo mielikuva sydämestäsi: mitä se tällä
hetkellä tuntee?
3. Ala hengittää tietoisesti kohti sydäntä ja samalla
anna tietoisuuteesi tulla sellainen väri, joka sinulle
kuvaa myötätuntoa itseä kohtaan.
4. Lisää tuohon hengityksen virtaan tämä väri ja
anna värin huuhtoa sydäntäsi hengityksen virtauksen avulla niin kauan kuin on tarvetta. Muistathan
kuitenkin, että hengitys voi olla kevyttä, vältä
ylihengittämistä.
3. Huomaa, miten sydän vähitellen rauhoittuu
ja avautuu sinulle. Tässä hetkessä voit mielessäsi
esittää itsellesi kysymyksen, mihin toivoisit sisäiseltä viisaudeltasi vastausta. Toivota tervetulleeksi
kaikenlaiset vastaukset, ja vaikka vastauksia ei sillä
hetkellä tulisikaan, kiitä sydäntäsi ja itseäsi tästä
hetkestä.

Sairastumisestani on lopulta seurannut
minulle pelkkää hyvää. Alun vaikeiden vaiheiden ja tunteiden jälkeen sain pikkuhiljaa
yhteyden itseeni ja aloin ymmärtää syvemmin persoonallisuuttani, elämänkaartani ja
tunteitani. Elämäni oli pelkkää suorittamista ennen sairauden puhkeamista. Intuitiivisesti aloin ymmärtää yhteyden suorittamisen ja sairastumiseni välillä. Kehoni oli jo
pitkään viestitellyt, että täällä on väsymystä,
mutta en osannut kuunnella sitä, vaan paahdoin eteenpäin. Sain oikeastaan aika armollisen taudin, se ei ole kuolemaan johtava,
vaikka sen kanssa välillä onkin hankalia
ja ikäviä oireita. Olen muuttanut elämääni
pikkuhiljaa aivan toisenlaiseksi kuin ennen
sairauttani. Polku on ollut mutkitteleva ja
maasto välillä hankalaa, mutta olen oppinut
sietämään elämää vaikeiden tunteiden kuten
epävarmuuden, pelkojen ja ahdistuksenkin
kanssa. Näiden tunteiden kanssa hengittelen ja olen, enkä jätä itseäni yksin. Hyväksyn, että niitä on ja ne kuuluvat ajoittain
elämääni. Sairastuminen on parhaimmillaan
elämän suuri opettaja ja se voi osoittautua
siunaukseksi.

Karitan yhdeksän kirjan
suosituslukulista
• Broom, B. Sairaus täynnä merkityksiä.
• Chopra, Ford & Williamsson. Varjominä.
• Foster, J. Olemisen ihme.
• Kåver, A. Elämää, ei taistelua.
• Lipton, B. Ajatuksen biologia.
• Myss, C. Toipumisen taito.
• Palomäki, K. Elämää voi aina parantaa.
• Rankin, L. Terveeksi mielen voimalla.
• Shapiro, D. Kehosi paljastaa mielesi.

• Skolimowski, H. Ekojooga.
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Pohjolan
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ja Pohjolan
NLP
voimaeläinkortit
Eläinmyytit ovat ihmiskunnan vahvinta perintöä. Eläimiin liittyy paljon
myönteisiä ominaisuuksia. Eläimet auttavat muotoilemaan vastauksia mielessä herääviin kysymyksiin: keitä me olemme, missä ovat maailmamme
rajat ja millaiset rakenteet pitävät elämää yllä. Terhi Mäkiniemi
tutustui voimaeläimistä kertovaan kirjaan ja kortteihin.

Terhi Mäkiniemi Kuva: Pekka Innanen
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Suomesta liittyvät neljään paikkaan: metIANLP valmistuttuaan vuonna 2016. Hän kokee, että kaikki tieto organisoinut!
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Oudot uskomukset,
meemit ja NLP
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Vaikka tiedon määrä kasvaa hurjaa vauhtia ja tieto on ihmisille saavutettavampaa kuin koskaan aikaisemmin, ihmiset omaksuvat kaikenlaisia outoja ja
omaperäisiä uskomuksia, ja epäilevät perinteisiä tiedon kanavia. NLPihmiset uskovat olevansa uskomusten asiantuntijoita, mutta uskomusten
sosiaalisesta luonteesta NLP:lläkin on vain vähän sanottavaa. Olisiko
meemiteoriasta apua uskomusten ymmärtämisessä, kysyy Jonni Roos.

Elämme erikoista aikaa. Monet ihmiset
näyttävät menettäneen uskonsa perinteiseen tietoon, ja heidän luottamuksensa
esimerkiksi perinteistä tiedonvälitystä kohtaan horjuu. Tieteen ja tiedotusvälineiden
sijaan ihmiset uskovat mieluummin nettikeskusteluissa leviäviin uskomuksiin ja
sosiaalisessa mediassa jaettuihin videoklippeihin.
Esimerkkejä tällaisesta vakiintunutta ja
oikeaksi todistettua tietoa kohtaan tunnetusta epäilystä ovat esimerkiksi rokotevastaisuus, monenlaiset ravintoa ja terveyttä
koskevat uskomukset, tai erilaiset poliittiset salaliittoteoriat – koskevatpa ne sitten
etnisiä ja poliittisia ryhmiä tai omenaviinietikan vaikutusta terveyteen. Onpa Amerikassa hyvin suosittua uskoa jopa siihen,
että maa sitten kuitenkin olisi litteä.
Tieteellistä tietoa kohtaan esitetystä ylenkatseesta suomalaisittain puhuttanein
esimerkki on ollut nykyisen pääministerin,
Juha Sipilän lausahdus ”kaikenlaisista dosenteista”, jotka kertovat, mitä ei saa tehdä. Tapaus oli räikeä, koska pääministerin
voisi valtion edustajana odottaa olevan
sitoutunut tieteeseen ja tieteelliseen tutki-

mukseen parhaana tunnettuna tietämisen
ja uuden tiedon luomisen tapana.
Hieman samaan tapaan jotkut ihmiset
epäilevät vakiintuneita tiedonvälityksen
kanavia, kuten isoja mediataloja. Epäilevien mielestä kaikki niiden tarjonta on
vain suurta sumutusta, jonka tarkoituksena on peittää se, mitä maassa todella
tapahtuu. Epäilemättä isot mediatalot
tekevät päivittäin virheitä, unohduksia tai
huomiotta jättämisiä, ja varmasti joskus
on käynyt niinkin, että jokin päätoimittaja
on linjannut sisältöjen tuotantoja tavalla,
joka on hyödyttänyt joitakin ihmisryhmiä
toisten kustannuksella: johan se, että sanomalehdellä on jokin linja tarkoittaa sitä,
että siellä tulkitaan maailmaa jonkinlaisen
poliittisen näkemyksen näkökulmasta. Silti
eri linjoja edustavat mediat ovat onneksi

Suomessa harvoin eri mieltä siitä, mitä
todellisuudessa on tapahtunut. Ja toisin
kuin kuka tahansa nettiin sisältöä suoltava
tubettaja tai poliittinen intoilija, kaikki
ammatikseen toimittajan työtä tekevät
ovat sitoutuneet antamaan jutuissaan
totuudenmukaisen, faktaperäisen kuvan
maailmasta.

Uskomuksia ajatellaan NLP:ssä usein
yksilökeskeisesti
NLP-osaajina ajattelemme usein olevamme
uskomusten ja niiden muuttamisen asiantuntijoita. NLP:n käsittein ja mallein on
kuitenkin ehkä hieman vaikeaa saada tästä
yhteiskuntia ravistavasta uudesta, outojen
uskomusten aikakaudesta ymmärrystä
tuottavaa otetta.

Monet ihmiset näyttävät menettäneen uskonsa
perinteiseen tietoon, ja heidän luottamuksensa
esimerkiksi perinteistä tiedonvälitystä kohtaan horjuu.
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NLP-piirien puheissa on paljon meemejä:
oletko kuullut puhuttavan siitä, että se, mihin huomio
kohdistuu, kasvaa? Kyseessä on meemi.

NLP:n taustaoletusten mukaanhan on syytä ajatella, että ihmiset valitsevat itse heille
sopivat uskomukset. Mikäli he haluavat
muuttaa niitä, niin NLP-osaaja osaa tarjota välineitä, kuten uskomusten muuttaminen. NLP:n kehittäjien huomio onkin ollut
yksittäisten yksilöiden auttamisessa niin,
että he voivat tutkia omia uskomuksiaan
ja tarvittaessa muuttaa niitä. Mikäli joku
haluaa uskoa, että maailma todella olisi
litteä, niin perinteisen NLP-suhtautumisen
mukaan se on lähinnä vain osoitus siitä,
millaisen kartan mukaan tämä ihminen
suunnistaa. Ehkäpä uskomuksella on jokin
rooli tuon ihmisen ekologisessa kokonaisuudessa.
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NLP:ssä ei olla kiinnitetty kovinkaan
paljoa huomiota uskomusten sosiaaliseen
puoleen. Toki aina sanotaan, että ihmiset
joskus omaksuvat ympäristöstä sellaisia
uskomuksia, jotka eivät välttämättä palvele parhaalla mahdollisella tavalla heidän
omaa elämäänsä. Esimerkiksi Dilts kirjoittaa kirjassaan Changing belief systems
with NLP (1990), että:
”Monet uskomuksemme on asennettu
meihin kun olemme olleet lapsia: vanhempamme, opettajamme, kasvatuksemme ja
tiedotusvälineet ovat asentaneet ne meihin
ennen kuin olemme olleet asiasta tietoisia,
ja ennen kuin olemme osanneet tehdä niitä

kokevia tietoisia valintoja.” (Johdanto, s. xii)
Tämä on yritys selittää, mistä uskomukset
ovat tulleet, mutta ei oikeastaan sitä, miten ihmiset omaksuvat uskomuksia muilta,
ja miten uskomukset leviävät sosiaalisessa maailmassa. Toki NLP:ssä on paljon
pohdittu myös vaikutuksen tekemistä, ja
ongelmallisten uskomusten haastamista,
mutta silloinkin huomio on ollut enimmäkseen yksilöissä ja yksilöiden välisissä
vuorovaikutustilanteissa, eikä siinä, miten
ihmisryhmien dynamiikka ylläpitää tai kumoaa uskomuksia.
Ja kun esimerkiksi Diltsin tapa muuttaa
uskomuksia jäsentyy loogisten tasojen
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Miksi suuret joukot ihmisiä omaksuvat tuosta
noin vain uskomuksia, joiden muuttaminen yksilö

Beethovenin viidennen sinfonian neljä
ensimmäistä säveltä mainitaan usein yhtenä menestyneimmistä meemeistä. Se on
elänyt ihmisten mielissä jo vuosisatoja.
Raamatun tarinat voisivat olla esimerkki
vielä vanhemmista meemeistä.

kerrallaan on hidasta ja usein aika vaikeaakin?

ympärille, kannattaa huomata, että loogiset tasot on jäsennelty yksilökeskeisesti
tavalla, jossa asioiden sosiaalinen puoli jää
miltei piiloon: loogiset tasot voi ymmärtää helposti niin, että kaikki sosiaalinen
tapahtuminen on vain uloimmalla, ympäristö-tasolla.

Parempi tapa ymmärtää loogiset tasot
on kuitenkin sellainen, jossa sosiaalisuus
oletetaan vaikuttavaksi tekijäksi jokaisella tasolla: sosiaalisuus vaikuttaa meidän
ympäristöömme, mutta myös meidän
käyttäytymiseemme, meidän kykyihimme,
uskomuksiimme ja arvoihimme, kuten
myös sisimpäämme. Me ihmiset olemme
läpikotaisin sosiaalisia elämiä, ja se heijastuu kaikessa toiminnassamme. Itse asiassa
Dilts itsekin johdattelee loogisiin tasoihin
näin: ”Aivot, ja itse asiassa mikä tahansa
biologinen tai sosiaalinen järjestelmä, voidaan jäsentää eri tasoihin.” (S.1)
Tai, kuten psykologian oppikirjoissa
kerrotaan, ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus. Siksi loogiset tasot
kannattaa nähdä suhteessa psykologisiin,
sosiaalisiin ja fyysisiin prosesseihin, jotka
määrittävät meitä.

Meemiteoria näkee kulttuurin genetiikan tavoin
Meemiteoria sai alkunsa hieman NLP:n
syntyvaiheiden jälkeen, vuonna 1976, kun
kehitysbiologi Richard Dawkins julkaisi
teoksensa Geenin itsekkyys. Teoksessa hän
otti lähtökohdakseen Darwinin evoluutioteorian, ja siirsi tarkastelun näkökulman
yksittäisiin geeneihin: Dawkinsin mukaan
geenit toimivat ”itsekkäästi”. Ne pyrkivät
ennen muuta tuottamaan itsestään kopioita. Luonnonvalinta johtaa siihen, että geeneistä ne, jotka onnistuvat uusintamaan
itseänsä eniten, määräävät evoluution
suunnan. Vaikka Dawkinsin päähuomio
oli geeneissä, hän huomasi, että informaatio leviää ihmisyhteisöissä geenien tavoin.
Niinpä Dawkins kutsui ’meemeiksi’ sellaisia informaation palasia, jotka kykenevät
uusintamaan itsensä, ja leviämään yhteisöjen avulla.
Se, mihin nykyisin viitataan internet-meemeinä – netin välityksellä leviävät kuvat
– ovat hyvä esimerkki meemistä. Mutta
meemejä ovat myös tarttuvat melodianpätkät, tapa käyttää korvarenkaita, erilaiset
muodit, sanonnat, uskomukset ja monet
muut asiat, joita ihmiselämään kuuluu.

NLP-piirien puheissa on paljon meemejä:
oletko kuullut puhuttavan siitä, että se,
mihin huomio kohdistuu, kasvaa? Kyseessä on meemi. Aivan kuten ”ilon kautta”
on meemi. ”Kaiken käyttäytymisen taustalla on positiivinen tarkoitus” on myös
meemi, kuten muutkin NLP:n taustaoletukset.
Dawkinsin ajatus on, että meemit, kuten
geenit ovat itsekkäitä, ja ne pyrkivät ensi
sijassa replikoitumaan eli uusintumaan.
Niille ihmiset ovat vain alusta, joka mahdollistaa leviämisen. Tätä ei tietenkään
pidä ymmärtää niin, että geenit tai meemit
olisivat ajattelevia olentoja koska ne ovat
”itsekkäitä”. Kyse on vain siitä, että ne
ovat yksinkertaisia informaation yksikköjä, joilla on taipumus uusintua.
Meemiteorian näkökulmasta uskomukset leviävät yhteisöissä omien lakiensa
mukaan: kyse ei ole siitä, mikä on paras
uskomus tai hyödyllisin uskomus, vaan
ainoastaan siitä, mikä uskomus onnistuu
uusintamaan itseään tehokkaimmin.
Siksi ihmisten on hyvä tutkia meemejään.
Voi olla, että olemme vain saaneet jostakin meemistä tartunnan ja se toistaa itseään meidän kauttamme, ilman että siitä
olisi meille itsellemme iloa tai hyötyä.

NLP on siis varsin yksilökeskeistä. Mutta
ehkä yksilöiden kautta ei avaudukaan riittävästi näköaloja yhteisöjen toimintaan.
Miksi suuret joukot ihmisiä omaksuvat
tuosta noin vain uskomuksia, joiden muuttaminen yksilö kerrallaan on hidasta ja
usein aika vaikeaakin?
Yksi mielenkiintoinen näkökulma sosiaalisissa yhteisöissä leviäviin uskomuksiin
tulee meemiteoriasta.

NLP-piirien puheissa on paljon meemejä:
oletko kuullut puhuttavan siitä, että se, mihin huomio
kohdistuu, kasvaa? Kyseessä on meemi.
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”Darwkinsin ajatus on, että meemit, kuten
geenit ovat itsekkäitä, ja ne pyrkivät ensi
sijassa replikoitumaan eli uusintumaan.
Niille ihmiset ovat vain alusta, joka
mahdollistaa leviämisen.

”NLP:ssä ei olla kiinnitetty
kovinkaan paljoa huomiota uskomusten sosiaaliseen puoleen.

58 MIELI | SYKSY 2018

nlp ja oudot uskomukset | jonni roos

NLP-osaajina ajattelemme usein olevamme
uskomusten ja niiden muuttamisen asiantuntijoita.
NLP:n käsittein ja mallein on kuitenkin ehkä hieman vaikeaa saada tästä
yhteiskuntia ravistavasta uudesta, outojen uskomusten
aikakaudesta ymmärrystä tuottavaa otetta.

NLP-interventiot ovatkin usein epätarkoituksenmukaisten meemien
poistamista tai muuttamista.
Dawkinsin ideaa ovat myöhemmin kehitelleet edelleen muut tutkijat. Yksi heistä on
psykologi Susan Blackmore, joka on laajentanut memeettistä tarkastelua digitalisaation alueelle. Hänen mukaansa digitaalinen informaatio on tuottanut maailmaan
kolmannen replikaattorin: geenit ovat ensimmäinen replikaattori, meemit toinen, ja
kolmatta, digitalisaation mahdollistamaa
replikoitumista kuvaamaan hän on käyttänyt käsitettä ”treme” eli vapaasti suomentaen ”treemi”. Blackmoren näkökulma
on siis, että digitalisaation myötä treemit
saattavat orjuuttaa ihmiskunnan: kuten
geenit ja meemit, myös treemit pyrkivät
vain kopioitumaan, ja koska niiden alusta
on digitaalinen, ne leviävät ennenkuulumattoman tehokkaasti.
Uuden replikaattorin ilmaantuminen on
aina merkinnyt suurta mullistusta: kun alkueläimet alkoivat kehittyä geenien avulla,
maailman floora ja fauna saivat muotonsa.
Kun toinen replikaattori, eli informaatio
eli meemit alkoivat kehittyä, ihmisen aivojen koko alkoi kasvaa, jotta ihminen
pystyi prosessoimaan meemejä (ja palvelemaan niitä). Ihmisen aivot kasvoivat
meemien vuoksi suuremmaksi kuin monella muulla eläimellä, jopa niin suureksi,
että ihmislapsen synnyttäminen alkoi
olla vaikeaa ja vaarallista lapsen äidille,
koska sikiön pää on ihmisillä kehittynyt
paljon suuremmaksi kuin eläimillä, jotka
eivät prosessoi memeettistä informaatiota.

Mutta kolmannen replikaattorin, eli digitalisaation ilmaantuminen maailmaan on
Blackmoren mukaan uusi vaaran paikka:
hänen mukaansa jo nyt on nähtävissä,
että reaalimaailma alkaa olla toissijainen
ihmisille, jotka siirtyvät yhä suuremmassa
määrin järjestelemään digitaalista informaatiota. Huomaamattaan he tulevat siinä
treemien orjiksi: he toimivat koneena, joka
mahdollistaa treemien leviämisen. Vähitellen kaikki, mikä ei ole digitalisoitavissa
uhkaa syrjäytyä.
Tämä on tietysti dystopia, yksi monista keinoälyyn liittyvistä, ja jotkut keinoälytutkijat
suhtautuvat digitalisaatioon valoisammin.
Susan Blackmore on silti kiinnostava ajattelija myös NLP-perspektiivistä, sillä hän on
tutkinut koko uransa ajan ihmisten subjektiivista kokemusta. Ja vaikka hänen parapsykologiaa koskevat varhaiset tutkimuksensa
tekivät hänestä skeptikon ja maallisesti ajattelevan tutkijan, hän on pitkään harjoittanut
meditaatiota ja puhuu julkisesti sen puolesta, kuin myös lempeyden voimasta. Susan
Blackmoren esiintymisiä löytyy youtubesta
ja ne ovat kiehtovaa katsottavaa, sillä hän
on älykäs keskustelija ja taitava puhuja.
Kaikki tutkijat eivät hyväksy meemiteoriaa, eikä se ole saavuttanut erityisen
vahvaa asemaa tieteen kentällä. Sitä voi
pitää biologien yrityksenä selittää kulttuuria biologian käsitteillä, jotka sopisivat
paremmin muuhun käyttöön. Meemiteoria
tarjoaa kuitenkin kiinnostavan näkökulman uskomusten leviämiseen: ehkä
uskomukset vain leviävät viraalisti ilman

sen kummempaa merkitystä kuin että ne
pyrkivät levittämään itseään.
Jos meemiteorian ottaa tosissaan, se avaa
myös näkökulmia uskomusten haastamiseen NLP-menetelmin. Yksittäisen oudon
uskomuksen äärellä voikin tavallisten
NLP-kysymysten lisäksi esimerkiksi kysyä, onko kyse meemistä. Minkälaisia
sosiaalisia ulottuvuuksia tällä meemillä
on? Minkälaiset ihmiset toimivat alustana
tälle meemille? Mihin muihin meemeihin
tämä meemi liittyy? Onko meemin alkuperä jäljitettävissä? Kuinka suosittu tämä
meemi on? Mihin sen suosio perustuu?
Mitä tarpeita tämä meemi palvelee tämän
yksilön kohdalla, vai palveleeko mitään
tarpeita? Mikä toinen meemi voisi haastaa
ongelmallisen meemin? Mitä tapahtuu, jos
ihminen huomaa olevansa alustana meemille, joka on periaatteessa hänestä riippumaton? Millaisia muita meemejä tämä
henkilö tunnistaa uskomuksiensa joukosta? Onko niillä jotain yhteistä?
Tietysti samantapaisia kysymyksiä voi
esittää ilman meemiteoriaakin. Ne olisivat
ylipäätään kysymyksiä uskomusten sosiaaliseen puoleen liittyen. Meemiteoriasta
tekee kiinnostavan mm. se, että se tarkastelee uskomusten leviämistä muusta kuin
ihmiskeskeisestä näkökulmasta, ja ettei se
ota kantaa meemien sisällöllisiin piirteisiin. NLPmäisesti sanoen, meemiteorian
näkökulma voi auttaa meitä dissosioitumaan uskomuksistamme, ja näkemään ne
sitä kautta uusin silmin.
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Myös
NLP on
outoa

NLP:tä on säännöllisesti epäilty huuhaaksi. Yksi esimerkki tästä
on wikipedian englanninkielinen NLP-sivu, jossa NLP on pitkään
luokiteltu pseudotieteeksi. Sivu kokoaa yhteen myös tieteen
piirissä esitettyä kritiikkiä NLP:tä kohtaan.
Eräät kansainvälisellä kentällä toimivat NLP-kouluttajat ovat
pyrkineet korjaamaan Wikipedian NLP-artikkelista virheellisinä
pitämiään kohtia siinä onnistumatta. Tästä syystä he ovat esittäneet voimakasta kritiikkiä Wikipediaa kohtaan, ja luoneet vaihtoehtoisen wiki-sivuston osoitteeseen nlpwiki.org.
NLP:n puolestapuhujat ovat ihmetelleet esimerkiksi sitä, että
NLP:n tuloksellisuuden puolesta näyttöä osoittaneita tutkimuksia
ei ole huomioitu Wikipedian sivuilla, ja että Wikipedian editorit
eivät ole lainkaan huomioineet sitä kritiikkiä, mitä NLP-asiantuntijat ovat esittäneet sivustolle valittua tutkimusta kohtaan.
TUTKIMUSRAHOITUS VASTATUULESSA
Lisäksi NLP on ollut vastatuulessa akateemisen maailman
tutkimusrahoituksen kentällä: NLP:n uskottavuuden ja NLP:tä
koskevan tutkimuksen edistämiseksi perustettu NLP Research
and Recognition project on poistanut kirjaimet ’NLP’ nimestään,
ollen nykyisin pelkkä Research and recognition -project, koska akateemisesti orientoituneet säätiöt eivät halunneet tukea
hanketta, jonka nimessä olivat NLP:n tunnuskirjaimet. Tutkimusrahoitus taas on tarpeen, jotta NLP:n tuloksellisuutta esimerkiksi
terapiamuotona voitaisiin tutkia tieteellisesti pätevällä tavalla.
NLP-IHMISET SILTI KOKEVAT NLP:N TOIMIVAKSI
NLP:n maine ei siis ole kehuttava. Silti NLP:n piirissä toimivat
ihmiset, joiden joukossa on esimerkiksi suuri määrä tieteellisen
koulutuksen saaneita, tohtorin tutkinnon suorittaneita ja pitkän
kliinisen kokemuksen omaavia ihmisiä, pitävät NLP:tä hyödyllisenä ja toimivana muutoksen apuvälineenä niin terapiassa,
koulutuksessa kuin monella muullakin alalla. Esimerkiksi edellämainitun Recognition and Research -projektin johtaja, kliininen
psykologi, tohtori Frank Bourke on sanonut, että vaikka NLP
vedettiin hankkeen nimestä rahoituksen saamisen helpottamiseksi, hankkeen piirissä toimivat ovat edelleen sitä mieltä, että
NLP:n mallit edustavat merkittävintä kehitystä psykoterapian
alalla viimeisten 75 vuoden aikana.
Myös NLP-perustaisen psykoterapian NLPt:n piirissä on säilynyt
luottamus NLP-menetelmiin, ja siihen, että niiden vaikuttavuus tulee näytetyksi, kun lisää tieteellisesti päteviä tutkimuksia saadaan tehtyä. NLP-perustaisen terapian eurooppalaisen
kattojärjestön, EANLPt:n sivuilla NLPt määritellään systeemiseen
mielikuvituksen käyttöön perustuvaksi terapiamuodoksi, jonka lähestymistapa on kognitiivis-integratiivinen. Se tarkoittaa,
että NLP-perustaisessa psykoterapiassa korostuvat mielikuvien
työstäminen systemaattisesti, tarkoituksenmukaisilla tavoilla, ja
että se nojaa kognitiivisen pyskoterapian lähestymistapoihin,
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ja toisaalta pyrkii intergratiivisen psykoterapian periaatteiden
mukaisesti räätälöimään kulloinkin käytettävät menetelmät ja
terapeutin ja asiakkaan välisen suhteen sellaiseksi, jotka ovat
tarkoituksenmukaisia juuri kyseiselle asiakkaalle.
Integratiivisen lähestymistavan tausta on havainnossa, että
vaikka kognitiivinen psykoterapia on osoittautunut monin
tavoin toimivaksi, toisinaan terapiasuhteeseen saattaa kehittyä
ongelmia ja asiakkaan aktiivista vastarintaa terapeuttia kohtaan,
mikäli terapeutti ei kykene luomaan terapiasuhteesta turvallista
ja asiakkaan tarpeisiin mukautuvaa. ”Kognitiivis-integratiivinen”
lähestymistapa tarkoittaa siis, että NLP-perustainen psykoterapia
korostaa terapeutin ja asiakkaan hyvää suhdetta muutoksen
mahdollistajana samalla kun käytetään menetelmiä, jotka on
johdettu kognitiivisen terapian perinteestä. Tämän ajattelutavan
mukaan NLP on käytännössä kognitiivista terapiaa, jossa on
lisäksi erityisen hyvät välineet hyvän terapiasuhteen muodostamiseksi, mikä tekisi siitä hyvin tutkittua kognitiivista terapiaakin
vaikuttavamman lähestymistavan. Mutta tieteellinen uskottavuus ei tule tämänkaltaisista päättelyketjuista, vaan pätevien
tieteellisten tutkimusten osoittamien tulosten perusteella.
RIESANA PSEUDOTIEDEVÄITTEET
Mitä sitten pitäisi ajatella NLP:n osakseen saamista pseudotiedeväitteistä? Pseudotiede on sellaista toimintaa, joka naamioituu tieteeksi, mutta joka ei perustu tieteen edellyttämään näyttöön, ja joka pyrkii kasaamaan näyttöä jo ennalta omaksuttujen
toimintatapojen tueksi vaikka vastakkaista näyttöä kerääntyisi.
NLP voi näyttää pseudotieteeltä, jos se ei ole valmis luopumaan
vääriksi osoittautuneista toimintatavoista, malleista tai menetelmistä. Siksi NLP:n piirissä olisi tärkeä säilyttää kokeileva henki,
jossa hylätään toimimattomaksi tai muuten perusteettomaksi
osoittautuvia lähestymistapoja, malleja ja menetelmiä.
Esimerkiksi NLP:n silmänliikemalli on ongelmallinen, koska se
väittää silmänliikkeiden kertovan mitä miellejärjestelmää ihminen kulloinkin käyttää. Silmänliikemallia on tutkittu NLP-malleista eniten, ja tutkimukset ovat useimmiten päätyneet johtopäätökseen, ettei silmänliikemalli ole pätevä. NLP:n piirissä on
puolestaan julkaistu kritiikkiä joitakin tehtyjä tutkimuksia kohtaan, ja esimerkiksi väitetty niiden perustuneen puutteelliseen
ymmärrykseen NLP:stä.
Välttääkseen pseudotiedesyytökset NLP:n tulee korjata mallejaaan, mikäli niitä osoitetaan virheellisiksi tai perusteettomiksi,
ja korvata ne paremmilla. Silmänliikemallin osalta tällä alkaisi
olla jo kiire, sillä näitä tutkimustuloksia on julkaistu laskutavasta riippuen jo parinkymmenen vuoden ajan, ja silti esimerkiksi
Diltsin NLP Universityn sivuilta ei löydy tekstiä, joka ottaisi kantaa silmänliikkeiden pätevyyden kiistäneisiin tutkimuksiin, vaan
ainoastaan lyhyt artikkeli, joka referoi silmänliikkemallin ideat,
sekä mainitsee muutaman vanhan, mallia tukevan viitteen,
joiden tieteellinen merkitys jää epäselväksi. (Pseudotieteeltä voi
näyttää sekin, että NLPU:n nimessä on sana yliopisto, vaikka
kyse ei ole ”oikeasta” yliopistosta).

Richard Bolstad on kirjoittanut hieman pidemmän artikkelin
aiheesta vuonna 2015, ja siinä hän käy silmänliikkeisiin liittyviä
tutkimuksia tarkemmin läpi, keskustellen erityisesti Richard Wisemanin vuonna 2012 julkaisemasta kriittisestä tutkimuksesta,
ja osoittaen sen ongelmakohtia. Bolstad löytää eräästä vuonna
2015 aivokuvantamismenetelmin tehdystä REM-unta ja silmänliikkeitä koskevasta tutkimuksesta merkittävää tukea visuaalisen
prosessoinnin ja silmänliikkeiden välille, mutta tämäkään tutkimus ei vielä osoita mitään auditiivisiin tai kinestettisiin mielikuviin liittyvää. (Andrillon et al, Single-neuron activity and eye
movements during human REM sleep and awake vision, 2017).

Claudia Wilimzig ja Karl Nielsen ovat vuonna 2017 kirjoittaneet
artikkelin, joka pyrkii osoittamaan NLP:n ja valtavirtapsykologian
yhteisiä piirteitä, ja sen yhteydessä he käsittelevät myös silmänliikemalliin liittyvää tutkimusta. (Wilimzig & Nielsen, NLP and
Psychological Research: Rapport, Reframing and Eye Accessing Cues, 2017)
Uskottavuuden lisäämiseksi NLP:n piirissä pitäisi kuitenkin kyetä
tekemään enemmän esimerkiksi juuri silmänliikemallin suhteen.
Ja mikäli mallin käyttöä ei pystytä kunnolla perustelemaan,
se pitäisi poistaa opetettavien asioiden listalta. Tällä hetkellä
silmänliikemallin puolustamisen kannalta toivo näyttää olevan
siinä, että aivokuvantamismenetelmillä voitaisiin tulevaisuudessa mahdollisesti osoittaa tiettyjen aivoalueiden neuronien
aktivoituminen silmänliikemallin mukaisten silmänliikkeiden
yhteydessä.
EHKÄ NLP:TÄ TULISIKIN AJATELLA PROTOTIETEENÄ
Kyse ei ole siitä, onko NLP tiedettä vai pseudotiedettä: eihän
NLP edes esiinny varsinaisena tieteenä (ellei sitten joku asiaa
ymmärtämätön NLP-intoilija erehdy jossakin sitä tieteeksi kutsumaan, mitä varmaankin joskus tapahtuu).
NLP:tä voi paremminkin ajatella prototieteenä: prototiede on
sellaista toimintaa, jonka teoriaperusta ei kokonaan perustu
empiiriseen (kokemukseen perustuvaan) näyttöön, mutta jossa
lähestymistapaa muutetaan ja korjataan sitä mukaa, kun uutta
näyttöä saadaan. Prototiede muistuttaa enemmän humanistisia
ja yhteiskuntatieteitä kuin luonnontieteitä, vaikkei sen kehitys
tapahdukaan tieteen tavoin, ja siitä puuttuu joitain elementtejä, jotka tieteen piirissä mahdollistavat kehityksen. Esimerkiksi
varhaisia kemian kokeiluita tai ensimmäisiä yrityksiä selvittää
sähkön olemusta on pidetty esimerkkinä prototieteestä. Sittemmin ne kehittyivät omiksi tieteenaloikseen.
Jos hyvin kävisi, myös NLP voisi aikaa myöden kehittyä prototieteestä oikeaksi tieteeksi. Vielä emme kuitenkaan ole siellä
asti.
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MEDIAKORTTI 2018
ILMOITUSHINNAT JA AINEISTO-OHJEET
1/1 sivu
koko: leveys 235 mmxkorkeus 285 mm
jäsenhinta 160 eur
hinta ei-jäsenille 290 eur
1/2 sivu (vaaka tai pysty)
koko/vaaka leveys 235 mmxkorkeus 140 mm
koko/pysty leveys 100 mmxkorkeus 285 mm
jäsenhinta 90 eur
hinta ei-jäsenille 180 eur
pikkuilmoitus (neljännessivu)
koko leveys 100 mmxkorkeus 120 mm
jäsenhinta 70 eur
hinta ei-jäsenille 140 eur

Oletko kiinnostunut logollisesta rivi-ilmoituksesta
tai teksti-ilmoituksesta kouluttajakoosteessa?
Kysy lisää: mieli@nlpyhdistys.fi tai
Tarja Törmänen p. 040 544 5550

takakansi
koko leveys 235 mmxkorkeus 285 mm
jäsenhinta 220 eur
hinta ei-jäsenille 440 eur

AINEISTOJEN TOIMITUS
Aineistomuoto: Hinnat edellyttävät painovalmista PDF-muotoista HighRes -aineistoa, leikkuuvara 3 mm. Resoluutio 300 dpi.
Aineistojen toimitus: mieli@nlpyhdistys.fi
Levikki: Osoitteellinen jakelu noin 1000 kpl Suomen NLP-yhdistyksen jäsenille. Vuoden 2018 aikana lisäjakelu n. 400 kpl
NLP-koulutuksissa, tapahtumissa, messuilla ja NLP-illoissa.
Mahdolliset reklamaatiot: Reklamaatiot tehtävä Suomen NLP-yhdistykselle kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa lehden
ilmestymisestä.
Vastuu ilmoitusten sisällöstä: Julkaisija ei ole vastuussa ilmoituksissa luvatuista eduista. Julkaisija ei vastaa ilmoittajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli ilmoitusta ei ole voitu julkaista tuotannollisen tai muun syyn vuoksi. Lehden vastuu
virheistä rajoittuu enintään ilmoitushintaan.
TEKNISET TIEDOT
Painosmäärä: noin 1100 kpl
Lehden koko:235 mm x 285 mm
Painopaikka: Helsingin Painopalvelut Oy
Paperi: Kansi Galerie Volume 170 g. Sisus Galerie Volume 80 g

JULKAISU
Vuoden 2018 viimeinen, muhkea tuplanumero ilmestyy joulukuun lopussa.
MIELI TALVI 2018 / NLP JA LUOVUUS, TAIDETTA KAIKILLE AISTEILLE & NLP, MUUTOS, MITTASUHTEET JA MAAILMA
Mitä on luovuus ja mihin sitä tarvitaan? Voiko NLP:n avulla vahvistaa, löytää tai jopa luoda luovuutta? Voisiko NLP olla tietämisen taidetta?
Sanotaan, että taide virittää kokemaan hyvinvointia. Hyvinvointi on myönteistä terveyttä. Voiko NLP:tä, taidetta ja kulttuuria yhdistämällä
tulla terveemmäksi ja kokonaisemmaksi ihmiseksi?
Mikä on sinulle lähellä ja mikä kaukana? Maailma muuttuu, kehitys kehittyy, kaikki on nopeampaa ja kaikkea on enemmän? Vai onko?
Onko energiaa maailmassa tietty määrä ja kyse on vain siitä, miten se jakautuu? Mitä muutos tarkoittaa sinulle? Tarvitaanko muutosta, miten muutokseen kannattaa suhtautua, millaisia työkaluja NLP tarjoaa esimerkiksi muutosten kokemiselle, hallinnalle ja hyväksymiselle?
Millaisia mittasuhteita ihmisten ajattelusta löytyy? Sanotaan, että ihmisen välimatka toisiin on yhtä pitkä kuin välimatka itseen.
Miten se välittyy suhteessasi maailmaan? Mitä NLP merkitsee sinulle ja maailmalle? Mitä hyvää voimme saada aikaan NLP:n avulla?
HOKS! Vuoden 2019 ilmestymisaikataulun ja lehtien teemat löydät loppuvuodesta nlpyhdistys.fi / Lehti ja blogi.mieli@nlpyhdistys.fi.
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Mahdollisuus sinulle,
joka jo ilmoitat tai haluat ilmoittaa MIELI-lehdessä ja olet NLP-yhdistyksen jäsen!

LUOVEMPIA ILMOITUKSIA
LUOVIN KANSSA
yhteistyössä media-alan opiskelijoiden kanssa, ammattilaisten ohjauksessa

Haluatko ilmoitukseesi uutta ilmettä ja kuvat tai kuvituksen, joka puhuu viestisi tarinaa?
Nyt voit uudistaa tai tehdä aivan uuden ilmoituksen Ammattiopisto Luovin media-alan opiskelijoiden kanssa.
Saat ilmoituksesi suunnittelun ja taiton maksutta - maksat vain lehden ilmoitustilasta - kun toimit näin:
Tutustu viereisen sivun mediakorttiimme ja valitse budjettiisi sopiva ilmoituskoko.
Tee käsikirjoitus ilmoituksesi sisällöstä.
Muista: vähemmän tekstiä on enemmän huomiota tärkeälle asialle.
Usein parasta, mitä voit tehdä tekstillesi on tiivistää, tiivistää ja tiivistää.
Mitä brändielementtejä löytyy valmiina? Logo, haluttu fontti, värimaailma?
Listaa asiat, jotka raamittavat tekemistä tai kerro, jos tekijöillä on vapaat kädet ideoida ja toteuttaa.
Löytyykö sinulta kuvia tai kuvitusta ilmoitukseen? Kyllä? Varmista, että resoluutio on 300 dpi eli tarpeeksi laadukas lehteen.
Nimeä kuvat yrityksesi nimellä ja mielellään myös sisältöä kuvaavasti.
Jos sinulla ei ole kuvia, kerro toiveesi. Kerrothan myös, jos et halua kuvitusta ilmoitukseesi.

Kokoa aineisto yhteen sähköpostiin ja lähetä se mediapajahelsinki@luovi.fi 20.11. mennessä.
Luovista ollaan yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.

Oma väylä työhön ja hyvään elämään - Ammattiopisto Luovi

TULE MUKAAN TOIMINTAAN!
Haluatko olla mukana tekemässä NLP:stä paremmin tunnettua ja laajemmin sovellettua
välinettä? Olemme päivittäneet strategiaamme, arvojamme ja meneillään on mielenkiintoisia kehityshankkeita. Tule mukaan vaikuttamaan, kehittymään kanssamme ja kehittämään toimintaamme.
Kysy lisää 040 544 5550 tai pj@nlphdistys.fi.

Asiaa Suomen NLP-yhdistykselle? Tavoitat meidät:
Koko hallitus: hallitus@nlpyhdistys.fi | Puheenjohtaja: pj@nlpyhdistys.fi
Varapuheenjohtaja: varapj@nlpyhdistys.fi | Talousvastaava:
talous@nlpyhdistys.fi | Jäsenasiat: jasenasiat@nlpyhdistys.fi

Kaikille avoimet tutustumisillat ja jäsenten NLP Illat: nlpillat@nlpyhdistys.fi
Ilmoitukset nettisivuille ja MIELI-lehteen: ilmoitukset@nlpyhdistys.fi
MIELI-lehden toimitus (juttuehdotukset, valmiit jutut): mieli@nlpyhdistys.fi
NLP-tapahtumat (esim. kotimaiset ja kansainväliset konferenssit): tapahtumat@nlpyhdistys.fi
Yhdistyksen yhteystiedot ja ajankohtaista tietoa, mm. tapahtuma- ja koulutuskalenterin löydät www.nlpyhdistys.fi.
Osallistu keskusteluun ja seuraa ajankohtaisia uutisia Facebookissa: NLP-yhdistys ry

LISÄTIETOA PAIKALLISTOIMINNASTA SAAT ALUEVASTAAVILTA
HELSINKI JA PÄÄKAUPUNKISEUTU Pirkko-Hillevi Alhokoski: helsinki@nlpyhdistys.fi, 045 264 8445
HÄMEENLINNA Tuula Masalin: hameenlinna@nlpyhdistys.fi, 0400 600 050
HUOMIO! UUSI NLP-iltojen vetäjä haussa! Lisätietoja Tuula Masalinilta.
ETELÄ-KARJALA Terhi Selonen: lappeenranta@nlpyhdistys.fi, terhi.selonen@luukku.com, 040 521 8968
MIKKELI Eeva-Liisa Tamski: mikkeli@nlpyhdistys.fi, eeva-liisa.tamski@porstua.fi, 0500 359 054
PÄIJÄT-HÄME Tuuli Paltemaa: paijat-hame@nlpyhdistys.fi, 050 414 5179
SATAKUNTA (PORI & RAUMA & Ympäristö) Kati Välimäki, 040 833 1914, kvalimaki@gmail.com ja
Kari Palomäki kar.palo@dnainternet.net
SEINÄJOKI Janne Turunen: seinajoki@nlpyhdistys.fi, 050 546 9630
TAMPERE Meeri Ruohonen: tampere@nlpyhdistys.fi, meeri.ruohonen@gmail.com, 040 539 6160
TURKU Terhi Mäkiniemi: turku@nlpyhdistys.fi, 040 584 77 10
VAASA Anneli Haapaharju, 050 302 8041, vaasa@nlpyhdistys.fi, anneli.haapaharju@ahdata.net
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MIELI-LEHDEN SAAVAT
KAIKKI SUOMEN NLPYHDISTYKSEN JÄSENET
KOTIIN KANNETTUNA,
NELJÄ KERTAA VUODESSA
NLP Mieli-lehti
NLP Mieli-lehdessä julkaistaan NLP:hen liittyviä teoreettisia ja käytännöllisiä artikkeleita eri elämänalueilta, kerrotaan NLP:hen liittyviä kuulumisia, vaihdetaan
kokemuksia NLP:n hyödyntämisestä, tiedotetaan,
kysytään ja vastataan, mainostetaan, uutisoidaan ja
pidetään hauskaa kaikilla inhimillisen elämän alueilla,
jopa niiden kustannuksella.
NLP Mieli-lehden inhimillis-terapeuttis-johtamis- jne.
jne.-taidollinen motto: Ongelma voi olla taito. Taito
voi olla ongelma. NLP Mieli-lehti kertoo, miten.
NLP Mieli-lehti on Suomen NLP-yhdistyksen jäsenlehti = NLP Mieli-lehden voi saada liittymällä Suomen NLP-yhdistyksen jäseneksi. Jäseneksi voivat liittyä sekä yksityiset että yritykset. Jäseneksi voi liittyä
osoitteessa: www.nlpyhdistys.fi
NLP Mieli-lehti ilmestyy vuonna 2018 neljä kertaa:
keväällä, syksyllä ja talvella - talven numero on muhkea kaksoisnumero tuplateemalla. Tarkemman julkaisuaikataulun ja mediatiedot löydät nlpyhdistys.fi.
Lisätietoja info@nlpyhdistys.fi ja 040 544 5550.

NLP - vuorovaikutus – voimavarat - muutos
NLP - Neuro-Linquistic Programming on lähestymistapa, jossa
ihmisen mielen toimintaa ja vuorovaikutusta mallittamalla on löydetty paljon uutta tietoa siitä, miten ihmiset toimivat tilanteissa,
joissa he onnistuvat ja saavat aikaan hyviä tuloksia. NLP-tutkimusten tuloksena on löydetty uutta tietoa mm. niistä ajattelutavoista,
tavoista käyttää mielikuvia, sisäistä puhetta ja kehoa, tavoista käyttää sekä ääneen puhuttua kieltä että kehonkieltä ja tavoista toimia,
joilla jokin tietty psyykkinen prosessi mahdollistuu.
NLP tarjoaa käytännöllistä tietoa ihmisen mahdollisuuksista, käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta; kuinka hyvä kontakti luodaan
ja kuinka vuorovaikutus sujuu, kuinka motivoidutaan, tehdään
päätöksiä, opitaan, muutetaan kielteisiä kokemuksia, kuinka neuvotellaan onnistuneesti jne. Koska NLP on syntynyt mallittamalla
ihmisten jo käytössä ja esillä olevia taitoja, eräs NLP:n olennainen
anti on omien koko ajan olemassa olevien (mutta ei-tietoisten
tai automaattisten) taitojen tunnistaminen, jolloin ne voi saada
tähänastista laajempaan käyttöön. NLP:n ajatuksia on hyödynnetty mm. kaikenlaisessa vuorovaikutuksessa, valmennuksessa,
terveydenhuollossa, terapiassa, opettamisessa ja kouluttamisessa,
liike-elämässä ja yritysten kehittämisessä, itsensä kehittämisessä.
NLP-yhdistyksen jäsenenä nautit myös muista jäseneduista: maksuttomista ja erittäin edullisista jäsenhintaisista tapahtumista, yhdistyksen ja sen yhteistyökumppanien järjestämistä konfernsseista ja
seminaareista sekä esimerkiksi suosituista paikallisista NLP-illoista.
Yhdistys on julkaissut useita NLP-kirjoja ja – kuten sanottu – myös
tämä NLP Mieli-lehti on Suomen NLP-yhdistyksen julkaisema.
Lehteen voit vapaasti ja mielellään tarjota artikkeleita, jotka liittyvät
tai sivuavat NLP:tä. NLP Mieli-lehti on Suomen Aikakauslehtien
liiton jäsenlehti.
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Ilmoi�audu
il�oihin:

tys.fi /
www.nlpyhdis
NLP-illat

Muistathan varata paikkasi ajoissa suosittuihin,
maksuttomiin NLP-iltoihin! Paikallisia iltoja on
runsaasti vielä tänä vuonna!
Tiedätkö jo, missä järjestetään sinua lähimmät NLP-illat?
Kurkista NLP-yhdistyksen tapahtumakalenteriin www.nlpyhdistys.fi / NLP-illat, niin tiedät!
Illoissa on tarjolla mielenkiintoista uutta ja tuttua NLP:tä ja NLP:n soveltamista.
Muistathan myös NLP-tutustumisillat: tutustumistilaisuudet ovat kaikille maksuttomia,
joten vinkkaa mukavasta tavasta tutustua aiheeseen ja verkostoitua ystävälle ja
tuttavalle.
Kaikki suosittujen paikallisten NLP-iltojen tiedot; vetäjät, aiheet ja ajankohdat löydät
www.nlpyhdistys.fi / NLP-illat.
Ideoita, palautetta ja toiveita paikallistoimintaan?
Ota yhteyttä NLP-iltojen aluevastaaviin tai NLP-yhdistyksen iltakoordinaattoriin
Ivi Maunuksela-Maliseen nlpillat@nlpyhdistys.fi.
NLP-illat ovat kaikille avoimia ja Suomen NLP-yhdistyksen jäsenille maksuttomia tapahtumia, joissa pääset treenaamaan
NLP-taitojasi ja oppimaan uutta mielenkiintoisista ja ajankohtaisista NLP-aiheista tai sitä sivuavista teemoista. Nettisivuiltamme löydät myös NLP-tutustumisiltojen tiedot. NLP-tutustumisillat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia tilaisuuksia,
joissa sinun on mahdollista tutustua NLP:hen käytännönläheisesti.
NLP-iltoihin ja tutustumisiltoihin ilmoittaudut näppärästi www.nlpyhdistys.fi. Paikkoja tapahtumiin on rajattu määrä, joten
nopeimmat nauttivat jäsenetuilloista varmuudella! Huomioithan, että yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa on no-show
maksu 50 eur. Mahdollisen esteen sattuessa kohdallesi, ilmoitathan siitä välittömästi - näin vältyt lisäkustannukselta ja
vapautat paikkasi halukkaalle.
NLP-illoista ja tutustumisilloista saat lisätietoa NPL-iltojen koordinaattorilta Ivi Maunuksela-Maliselta:
nlpillat@nlpyhdistys.fi sekä oman alueesi aluevastaavalta.
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MIELIKUVAMATKAAJA-KOULUTUKSIA 2018-2019
TAAKASTA KEVEYTEEN - IRTIPÄÄSTÄMISEN TAIKA Workshop
Su 18.11.2018 klo 9.30-16.00
Era Novan SALI, Helsinki
Mitkä asiat tai uskomukset rajoittavat elämääsi?
Haluatko irti sokerista, stressistä, kiireestä, exästä, ahdistuksesta?Tule tutkimaan mitä voit tehdä asioille, joista
tuntuu mahdottomalta päästää irti.
Suurin este muutokselle olemme me itse. Ihmisluontoon kuuluu, että toinen puoli minusta haluaa muutosta
ja toinen puoli taas pitää kynsin hampain kiinni vanhasta. Me olemme myös erilaisia muutoksen prosessin
nopeudessa. Muutoksen anatomiaa oppiessaan voi ymmärtää muutosta prosessina, saada voiman haltuunsa
ja päästä haluamaansa päämäärään.

MIELEN ”TINDER” - SUHTEET JA VUOROVAIKUTUS
La-su 19.-20.1.2019 Era Nova SALI, Helsinki
La-su 26.-27.1.2019 Villa Iiris, Loviisa
Huima seikkailu mielleavaruudessa! Tule kokemaan seikkailu mielleavaruuden maailmassa, jossa voit huomata
miksi ja miten voit vetää puoleesi haluamiasi ihmisiä elämässäsi. Tämä metodi toimii yksipuolisesti; riittää, että
sinä teet muutokset omassa ajatusmallissasi!
Vuorovaikutuksen salat aukeavat psykologian tohtori Lucas Derksin kehittämän Sosiaalipanorama-mallin
avulla. Opimme miten suhteidemme sijainti mielessämme vaikuttaa suhteisiimme fyysisellä tasolla. Sosiaalipanorama-mallin avulla voimme työstää tiedostamattomia sosiaalisia ajattelukuvioita, tutkia ja muokata niitä.
Sosiaalipanorama-mallia voi hyödyntää erilaisten ihmissuhteiden muuttamisessa, ratkaista vuorovaikutusongelmia ja vahvistaa minäkuvaa. Todella mielenkiintoinen kaksi päivää on alku uusiin mielen ulottuvuuksiin.
Vuorovaikutteista oppimista, keskustelua ja harjoituksia luottamuksellisessa ilmapiirissä.

AVAIMET OMAAN ELÄMÄÄN -yksilövalmennus
ajanvarauksella
Omien tavoitteiden saavuttamista – ”haaveista todeksi”, henkistä kasvua, matka itseen, omiin tunteisiin,
omien voimavarojen löytämistä, muutoksissa selviytymistä, surutyön läpikäymistä, eroprosessin työstöä, uupumuksen/masennuksen selättämistä, henkistä tukea omissa prosesseissa esim. addiktioista irtipääsemisessä.
Lisätietoja www.mielikuvamatkaaja.fi
Paikka: Loviisa / Helsinki

TYÖHYVINVOINTIKOULUTUSTA SEKÄ TYÖNOHJAUSTA
Ainoa pysyvä asia elämässä on muutos.
•

Toimivia työkaluja ja näkökulmia.

•

Yrityksesi koko henkilöstölle tai yksittäisille työntekijöille myös yksinyrittäjille.

•

Muutoksen kohtaamista, voimavarojen ja omien ratkaisujen löytymistä, motivoitumista.

TUNTEIDEN TUNNISTAMIS- JA KÄSITTELYMETODI

Vuorovaikutteinen pelin muotoon kehitetty metodi tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn kaikenikäisille.
Metodin avulla opit vastaanottamaan tunteidesi viestit ja joko vahvistamaan niitä tai päästämään irti niistä,
jotka koet raskaiksi. Tilaa workshop tykypäivääsi tai ystäväporukalle.
Peliä myy: anu.laitinen@mielikuvamatkaaja.fi, Era Nova Bookshop, opettajantietopalvelu.fi, booky.fi

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT KURSSEISTA JA VALMENNUKSISTA:

anu.laitinen@mielikuvamatkaaja.fi

Anu ”Nunu” Laitinen
Työhyvinvointikouluttaja, Muutosvalmentaja
NLP Trainer, Social Panorama Consultant
Mielikuvamatkaaja Oy, Villa Iiris, Loviisa
p. 040 767 0637
www.mielikuvamatkaaja.fi

Suomen NLP-yhdistyksen hallitus 2018
Suomen NLP-yhdistys ry hallitus // jäsenet ja yhteystiedot
Yhdistyksen sähköpostiosoite: info@nlpyhdistys.fi.
Hallituksen jäsenet ja jäsenpalveluja hoitavat tavoitat varmimmin vastuualueittain seuraavista sähköposteista:
Koko hallitus: hallitus@nlpyhdistys.fi
Puheenjohtaja: pj@nlpyhdistys.fi
Varapuheenjohtaja: varapj@nlpyhdistys.fi
Talousvastaava: talous@nlpyhdistys.fi
Jäsenasiat: jasenasiat@nlpyhdistys.fi
Kaikille avoimet tutustumisillat ja jäsenten NLP Illat: nlpillat@nlpyhdistys.fi
Ilmoitukset nettisivuille ja MIELI-lehteen: ilmoitukset@nlpyhdistys.fi
MIELI-lehden toimitus (juttuehdotukset, valmiit jutut): mieli@nlpyhdistys.fi
NLP-tapahtumat (esim. kotimaiset ja kansainväliset konferenssit): tapahtumat@nlpyhdistys.fi
Törmänen Tarja (Helsinki)
puheenjohtaja
NLP Trainer, NLP Coach, markkinointiviestinnän ja johtamisen tekijä ja coach, viestintävalmentaja, kirjakauppiatar
040 544 5550, pj@nlpyhdistys.fi
Asunmaa Juha (Espoo)
varapuheenjohtaja
NLP Trainer, Certified Business Coach, DI
040 523 5940, varapj@nlpyhdistys.fi
Pihlgren-Ijäs Lotta (Espoo)
hallituksen sihteeri
NLP Practitioner, markkinointiviestinnän osaaja
040 503 8846, info@nlpyhdistys.fi
Masalin Tuula (Hämeenlinna)
NLP-koulutuskalenteri ja -tapahtumakalenteri
maksuliikenne
NLP-kouluttaja, NLP Trainer, Certified Business Coach
0400 600 050, ilmoitukset@nlpyhdistys.fi
Durchman Sari-Marika (Helsinki)
NLP Trainer, valmentaja, Art Director, Designer
050 573 7554, info@nlpyhdistys.fi
Hämäläinen Soili (Tampere)
NLP Trainer, Next Generation NLP Trainer FM, aikuiskouluttaja, toimittaja
info@nlpyhdistys.fi
Laitinen “Nunu” Anu (Loviisa)
NLP associate Trainer, SocialPanoramaConsultant, Työhyvinvointikouluttaja,
tunne- ja muutosvalmentaja
p. 040 767 0637, info@nlpyhdistys.fi
Maunuksela-Malinen Päivi (Ivi) (Espoo)
koordinaattori, NLP Illat ja NLP-tutustumisillat
NLP Trainer and Consultant, KTM
nlpillat@nlpyhdistys.fi
Ovaska Jaana (Espoo)
NLP Trainer, NLP Coach, KM
yritys-, yhteistyö- ja vuorovaikutusvalmentaja, toiminnan kehittäjä
p. 040 570 1346, info@nlpyhdistys.fi
Paltemaa Tuuli (Helsinki)
talousvastaava
NLP Trainer, Nlp Coach, yritysvalmentaja, traumataideterapeutti ja työnohjaaja
p. 050 414 5179, talous@nlpyhdistys.fi
Varajäsenet (2)
Könönen Reija (Helsinki)
NLP Trainer, työnohjaaja, MBLC- ja CBLC-ohjaaja
050 560 4614, info@nlpyhdistys.fi
Roos Jonni (Hämeenlinna)
päätoimittaja, MIELI-lehti
FM, taidehistorioitsija, kulttuuritoimittaja, kouluttaja
NLP Trainer, Transforming Communication Instructor
040 715 3340, mieli@nlpyhdistys.fi jonniroosfinland@gmail.com
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NLPsankaritarinoita
Sankaruus asuu NLP:ssä ja
tarinat tekevät tarusta totta ja
todesta vielä toimivapaa.

NLP-TARINAT, tervetuloa!
• Hyvä tarinan mitta on 1500-4000
merkkiä, sisältäen välilyönnit.
• Liitä mukaan kirjoittajatiedot: nimi,
ammatti/koulutus/NLP-tutkintotiedot
(esim. NLP Practitioner, NLP Trainer,
tms), halutessasi lyhyt kuvaus sinusta
ihmisenä. Kerrothan myös, jos haluat,
että tarina julkaistaan nimimerkillä.
• Kuvitus on tervetullutta: löytyykö
kamerastasi kirjoitukseen sopivaa kuvamateriaalia? Toimita kuvat meille
mahdollisimman isokokoisena. Myös
kuva sinusta on tervetullut, esittelemme
mielellämme kirjoittajia kuvien kanssa.
• Lähetä materiaali osoitteeseen
mieli@nlphdistys.fi 31.12.2018.
Huomioithan, että toimitamme tarinoita
tarvittaessa ja emme voi taata kaikkien
tarinoiden julkaisua.
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Olen aina rakastanut tarinoita. Niiden lukemista, kirjoittamista,
kertomista ja kuuntelemista. Erityisesti rakastan sitä, kuinka tarinat tekevät tiedosta todellista ja oivalluksista osan elämää. Oli
tarina totta tai tarua, jotain joka tapauksessa matkaa mielen mukana käytäntöön. Tarinoilla on sellainen tapa, halusit tai et.
Me ihmiset olemme aina oppineet tarinoiden kautta. Tarinat
on helpompi muistaa ja omaksua, kuin pelkkä tieto, joka jää
helposti kylmäksi ja irralliseksi. Faktat ovat vakuuttavia ja niitä
tarvitaan. Pelkällä loogisella vakuuttumisella ei vielä kuitenkaan
muuteta maailmaa, ei edes omaa ajattelua ja tekemistä. Tunteet
saavat meidät ihmiset ajattelemaan ja toimimaan toisin. Ja tunteet heräävät ja syntyvät tarinoista.
Olet varmasti huomannut, että hyvät NLP-kirjat sisältävät runsaasti esimerkkitarinoita. Senkin olet varmasti huomannut, että
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Jaa tarinasi MIELI-lehdessä tai
–blogissa, voit voittaa maksuttoman jäsenyyden vuodelle 2019.

NLP-koulutuksissa ja -valmennuksissa saa kuulla sekä coacheilta
että kanssakouluttautujilta monia tarinoita. Ja valmennuspäivistä
mieleen jäävät erityisesti – tarinat.
Joseph Campbellin myyttitutkimuksen klassikko “Sankarin tuhannet
kasvot” (alkuperäinen teos The Hero With a Thousand Faces, vuodelta 1949, suomennos vuodelta 1992) kertoo, miksi sankaritarinoihin
on mahdollista samaistua kulttuurista riippumatta. Ympäri maailmaa
kerrotuissa tarinoissa, joissa voi muutoin olla paljon kulttuurisia
eroja, sankarit kohtaavat itsensä ja oman epätäydellisyyteensä. Viisastuvat viallisuutensa havaittuaan ja hyväksyttyään. Huomaavat,
että muutos on mahdollinen ja kaikki lähtee itsestä – muttei itsestään.
Kuulostaa NLP-koulutusmatkan oivalluksilta, eikö vain?
Millaisia NLP-tarinoita sinulla on? Vai olisiko niin, että kaikista
tarinoista löytyy NLP:tä? Haluaisitko jakaa tarinoitasi ja oival-

luksiasi MIELI-lehden ja -blogin lukijoille? Tarinoiden yhteyteen
voi liittää tiedon mahdollisesta NLP-mallista tai muusta opetuksesta tai oivalluksesta, minkä tarina sisältää – ja tämä ei ole välttämätöntä, jokainen meistä kun oivaltaa omalla tavallaan.
Kaikkien 31.12.2018 mennessä tarinansa lähettäneiden kesken
arvomme maksuttoman yhdistyksen jäsenyyden vuodelle 2019.
Voittaja voi päättää, hyödyntääkö palkinnon itse tai lahjoittaako,
kenties sankarillisesti, hyvää eteenpäin jollekulle ystävälleen tai
tuttavalleen..
Tarja Törmänen
puheenjohtaja, Suomen NLP-yhdistys ry
NLP-viestintävalmentaja,
Era Nova Bookshop Oy:n kirjakauppiatar,
markkinointiviestinnän tekijä ja yrittäjä

MIELI | SYKSY 2018 71

Oho, onko se joku muu?.
Ihmetellään maailmaa ja ihmisyyttä vuonna 2018 NLP-ajatus ja -teko kerrallaan.
Ideoi, osallistu, vaikuta: nlpyhdistys.fi ja FB NLP-yhdistys ry.

KUVA Sari Suonpää

